Šentjernej, 3. avgust 2010

Številka 08/2010

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik
občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka iz vrtca
Številka: 032-393/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2,
25/08 in 36/2010), 16/a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 77/05) ter 22. člena Statuta
Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1,
7/2010), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 36. redni seji, dne
21.07.2010, sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI STROŠKOV ZAČASNEGA
IZPISA OTROKA IZ VRTCA
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po veljavni zakonodaji
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko
uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat
letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj enega meseca in največ
dveh mesecev ter so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem
dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 60% zneska, določenega z odločbo o
višini plačila staršev. Razliko 40% krije Občina Šentjernej.

SKLEP
O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI
DRUŽINI NA DOMU
I.
Občinski svet Občine Šentjernej daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve
Center za socialno delo Novo mesto, v višini 16,92 € na efektivno uro.
II.
Strošek vodenja in koordinacije pomoči družini na domu za občino
Šentjernej znaša mesečno 1.355,60 €, za 0,22 strokovnega delavca.
III.
Občina krije stroške vodenja in stroške koordinacije socialno varstvene
storitve pomoči družini na domu ter subvencionira ceno efektivne ure v
višini 70% (11,84 €)
Uporabnik storitve plača 30% (5,08 €) cene efektivne ure.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.08.2010.
V.
Z dnem uporabe tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032-285/2009OS, z dne 23.06.2010.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

II.
Rezervacija, opisana pod tč. I. velja tudi za otroke, ki so občani naše
občine in ki obiskujejo vrtec izven občine Šentjernej.

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

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in velja za leto 2010.

S k l e p o imenovanju posebne komisije za sestavo
volilnih imenikov državljanov RS, pripadnikov romske
skupnosti, v Občini Šentjernej

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep o soglasju k
ceni storitve pomoči družini na domu
Številka:032-394/2010/2010
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
5/09 in 7/10), 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št.
3/2007-UPB2), 13. člena Odloka o organiziranju in izvajanju javne
službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
(Ur. l. RS, št. 12/2001) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 12/07 UPB1, 7/2010) , je Občinski svet na
36. redni seji, dne 21.07.2010, sprejel

Številka: 032-395/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 41. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS,
št. 52/2002, 118/2006) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007-UPB1, 7/2010), je Občinski svet
Občine Šentjernej na 36. redni seji dne 21.07.2010 sprejel naslednji

SKLEP
O IMENOVANJU POSEBNE KOMISIJE
ZA SESTAVO VOLILNIH IMENIKOV
DRŽAVLJANOV RS, PRIPADNIKOV
ROMSKE SKUPNOSTI, V OBČINI
ŠENTJERNEJ
1. člen
Občinski svet Občine Šentjernej imenuje posebno komisijo za sestavo
volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, za
lokalne volitve v Občini Šentjernej v sestavi:
Predsednik komisije: Janez Hrovat, roj. 27.6.1968, stan. Mihovo 13,
Šentjernej
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Član I: Samo Brajdič, roj. 9.3.1989, stan. Trdinova cesta 19. Šentjernej
Član II: Dejan Jurkovič, roj. 24.12.1985, stan. Trdinova cesta 19,
Šentjernej
2. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju
posebne komisije za sestavo volilnih imenikov državljanov RS,
pripadnikov romske skupnosti, v Občini Šentjernej, št. 032-409/2006
OS (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2006).
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
Številka:032-396/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2 in 27/08), 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04) in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007-UPB1,
7/2010), je Občinski svet Občine Šentjernej na 36. redni seji dne
21.07.2010 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičnini parc.
št. 4504/4, k.o. Vrhpolje.
2. člen
Nepremičnine parc. št. 4504/4, k.o. Vrhpolje, preneha imeti značaj
javnega dobra in postane lastnina Občine Šentjernej, Prvomajska cesta
3a, 8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
povečanje območja za kvartarne in storitvene
dejavnosti v Šentjerneju – 1. faza
Številka: 032-397/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi petega odstavka 61. člena in 7. odstavka 96. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) ter 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07) je Občinski
svet Občine Šentjernej na 36. redni seji dne, 21.07.2010 sprejel
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ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU ZA
POVEČANJE OBMOČJA ZA KVARTARNE
IN STORITVENE DEJAVNOSTI V
ŠENTJERNEJU – 1. FAZA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se ob upoštevanju 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 (odlok
objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/98, spremembe in dopolnitve
odloka v Uradnem vestniku občine Šentjernej, št. 5/01, 10/02, 4/03,
1/04, 5/04 in 17/08) sprejeme odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za povečanje območja za kvartarne in storitvene
dejavnosti v Šentjerneju – 1. faza. Občinski podrobni prostorski načrt
za povečanje območja za kvartarne in storitvene dejavnosti v
Šentjerneju – 1. faza (v nadaljevanju OPPN) je izdelal PROPLAN,
Ivanka Kraljič, s.p., Krško pod številko OPPN-02/09.
2. člen
(vsebina)
OPPN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z
naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Šentjernej
M 1 : 5000
Načrt parcel z mejo območja urejanja
M 1 : 1000
Geodetski načrt s certifikatom
M 1 : 500
Geodetski načrt z mejo območja
M 1 : 500
Situacija obstoječega stanja
M 1 : 500
Ureditvena situacija iz obstoječega UN
M 1 : 500
Zazidalna situacija, Prerez A-A, Prerez B-B
M 1 : 500
Načrt parcelacije
M 1 : 500
Zakoličbena situacija
M 1 : 500
Zbirna situacija infrastrukture
M 1 : 500
Ukrepi za obrambo in zaščito
M 1 : 500
Prikaz vplivnega območja
M 1 : 500
(D) Priloge
Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta za kvartarne in storitvene
dejavnosti v Šentjerneju
Odločba MOP
Izvleček iz planskega akta
Povzetek za javnost
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
Strokovne podlage
Smernice za načrtovanje
Mnenja nosilcev urejanja prostora
Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih
aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN
Lastništvo
(E) Dokazila
dokazilo o registraciji podjetja
potrdilo pooblaščenega prostorskega načrtovalca
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(meja območja)
(1) OPPN se nanaša na parc. št. 408/12, 408/13, 408/14, 408/15, 408/16,
408/2, 408/11, 408/5 in 2893/7, vse k.o. Šentjernej, ki so na severni strani
Trubarjeve ceste.
(2) Območje urejanja s OPPN je veliko cca 0,45 ha.
(3) Na severu območje OPPN meji na kmetijske površine, na zahodu
na obstoječo stanovanjsko pozidavo, na vzhodu na obstoječe njive in
travnike, ki so po osnovnem ureditvenem načrtu predvidene za
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parkirišča in na jugu na občinsko zbirno stanovanjsko cesto
(Trubarjeva cesta).
4. člen
(ureditve izven območja OPPN)
(1) Izven območja OPPN se izvedejo priključki na:
– transformatorsko postajo, preko parc. št. 409/18, 409/17 in 2893/7, vse
k.o. Šentjernej, v dolžini cca 10,00 m,
– vodovod, preko parc. št. 2893/7, k.o. Šentjernej, v dolžini cca 10,00 m,
– telefon, preko parc. št. 2893/7 k.o. Šentjernej, v dolžini cca 5,00 m,
– plin, preko parc. št. 2893/7 k.o. Šentjernej, v dolžini cca 5,00 m,
– fekalno kanalizacijo, preko parc. št. 2893/7 k.o. Šentjernej, v dolžini
cca 5,00 m,
– meteorno kanalizacijo, preko parc. št. 2893/7 k.o. Šentjernej, v
dolžini cca 5,00 m.
5. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 407/19, 408/12, 408/13,
408/15, 408/2, 408/16, 408/14, 2893/7 (cesta), 409/18, 409/17, 409/49 in
408/5, vse k.o. Šentjernej.
6. člen
(skupno vplivno območje)
(1) Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 17/2, 17/3, 168, 693, 694,
704, 705, 715/1, 715/2, 896, 15/1, 954, 17/1, 899, 159/1, 163/6, 16, 703/2,
695, 953, 167/1 in 167/2, vse k.o. Šentjernej.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vrste gradenj)
(1) Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta (tudi dozidave, nadzidave,
legalizacije),
– rekonstrukcije objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta.
8. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov po
Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena (Ur. list, RS, št. 33/03):
–
stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se
uporablja za prebivanje),
– gradbeni inženirski objekti (npr. lokalne ceste in javne poti,
nekategorizirane poti, prenosni vodovodi in pripadajoči objekti,
prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski
vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za vodo in
pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi za odpadno vodo,
distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja ipd.)
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in
enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur. list RS, št. 37/08), če s tem odlokom ni drugače
določeno. Dovoljeni so:
nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje,
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti;
enostavni objekti: objekti za lastne potrebe, pomožni
infrastrukturni objekti (dovoljeni so: pomožni cestni
objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni
objekti), začasni objekti, vadbeni objekti (dovoljeni so le
vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem), spominska obeležja, urbana oprema.
Nezahtevni in enostavni objekti in drugi spremljajoči objekti morajo
biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino glavnega objekta.
(3) Dovoljeni so tudi gospodarski objekti, in sicer pergole in garaže za
garažiranje osebnih vozil, ki ne sodijo v nezahtevne in enostavne
objekte.

9. člen
(ureditev okolice)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin,
zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic
ipd.).
10. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Območje OPPN je namenjeno bivanju (stanovanja), ki je primarna
dejavnost, dovoljene so tudi sekundarne, pisarniške dejavnosti
storitvenega značaja z največ dvema zaposlenima, če se zagotovi
zadostno število parkirnih mest na lastni parceli.
Prepovedane so dejavnosti, ki bi presegale meje hrupa, dovoljene s tem
odlokom in zakonsko dovoljene meje onesnaževanja zraka (smrad,
plini, prah ipd.).
Prepovedano je izvajati dejavnosti, za katere bi bilo potrebno izvesti
postopek presoje vplivov na okolje po predpisih s področja varstva
okolja.
11. člen
(regulacijski elementi)
(1) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti delno ali v celoti s
fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
(2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
odmaknjeni v notranjost.
(3) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki je omejeno
z gradbenimi mejami in gradbeno linijo, na katerem je možna gradnja
enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst
objektov (stanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, nezahtevni
in enostavni objekti ter drugi spremljajoči objekti (pergole, garaže)) ter
vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in parterne ureditve). Na
površini za razvoj objekta(ov) je dopustno urejati tudi parkirišča in
zelenice.
Stavbišča predvidenih in obstoječih objektov prav tako predstavljajo
površino za razvoj objekta(ov).
(4) Manipulativno dvorišče s parkirišči je površina, namenjena
manipulaciji in parkiranju osebnih vozil.
Na manipulativnem dvorišču s parkirišči je dovoljena postavitev
gradbenih inženirskih objektov in nadstrešnic ter vse vrste
hortikulturnih in parternih ureditev, dovoljeno je tudi urejati zelenice,
ni pa dovoljeno graditi stavb, razen na površini za razvoj objekta(ov).
(5) Zelenice so površine, namenjene hortikulturni in parterni ureditvi
(travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja ipd.).
Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov,
nezahtevnih in enostavnih objektov, vseh hortikulturnih in parternih
ureditev, dovoljeno je urejati vhode na parcelo, ni pa dovoljeno graditi
stavb, razen na površini za razvoj objekta(ov).
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.
(6) Faktor zazidanosti zemljišča za gradnjo (FZ) je razmerje med
zazidano površino in celotno površino zemljiških parcel, namenjenih
gradnji.
(7) Faktor izrabe zemljišča namenjenega gradnji (FI) je razmerje med
bruto tlorisno površino etaž nad nivojem terena in površino zemljišča,
namenjenega gradnji. Pomožni objekti se v izračunu FI ne upoštevajo.
12. člen
(predvidene stanovanjske stavbe)
(1) Za vse stanovanjske stavbe znotraj OPPN veljajo naslednji pogoji:
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti, atrijski objekti
ali dvojček.
Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabariti: določeni so v grafični prilogi št. 7 Zazidalna
situacija na površini za razvoj objekta ob upoštevanju stopnje
izkoriščenosti in faktorja zazidave parcele.
Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (npr. slemena strehe
ipd.) do 10,50 m nad najvišjo koto urejenega terena ob predvideni
stavbi. Dopustno je zgraditi več kletnih etaž, vendar v celoti vkopanih v
teren, ali le 0.60 m vidnih nad terenom. Višina stanovanjskih stavb na
vseh parcelah mora biti poenotena.

URADNI VESTNIK

3

Oblikovanje zunanje podobe objekta:
–
Konstrukcija: po izbiri projektanta.
–
Kota pritličja: določena je v grafični prilogi 7. Ureditvena
situacija. Kota pritličja je lahko največ 0,60 m nad koto urejenega
terena.
–
Kolenčni zid: največ 0,6 m.
–
Streha: v osnovi dvokapnica ali večkapnica, možna je
kombinacija z ostalimi oblikami streh, vendar mora dvokapnica
oziroma večkapnica prevladovati. Naklon je od 35˚ do 42°, na
streho je možno postavljati frčade, čope, steklene kupole, strešna
okna, svetlobne trakove, piramide, kolektorje, oddajnike ipd. V
primeru gradnje »dvojčka« mora biti streha enotno oblikovana.
–
Kritina: drobne strukture in opečno rdeče barve, dovoljena je
tudi delno transparentna streha, vendar največ na 1/3
horizontalne projekcije strehe, prepovedana je uporaba svetlih in
reflektirajočih materialov in vidno pocinkane pločevine. Vsi
objekti na isti parceli oziroma v primeru gradnje »dvojčkov«
morajo imeti kritino iz enakega materiala in enakega odtenka
barve.
–
Fasada: omet, steklo, les, svetlih barv. Prepovedana je
uporaba vidne pocinkane pločevine ter svetlečih in reflektirajočih
fasadnih materialov.
–
Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
–
Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.
Lega objekta na zemljišču:
–
Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanj 0,5 m,
natančno je določena v grafičnem delu OPPN s površino za razvoj
objekta(ov).
–
Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 9,00 m, oziroma
natančno je določena v grafičnem delu OPPN s površino za razvoj
objekta(ov).
Zunanja ureditev:
Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane z drobnimi
tlakovci. Parkirišča in manipulativna dvorišča so lahko asfaltirana,
tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami. Ograja parcele je v obliki
žive meje iz avtohtonih grmovnic (npr. gaber), visokih 1,00 m.
Višinske razlike terena se rešujejo z brežinami in škarpami. Brežine se
zatravijo, lahko se zasadijo z nizkimi grmovnicami. Škarpe so do višine
0.6 m, kamnite.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča (faktor izrabe): do 1,0.
Faktor zazidave parcele: do 0,5.
13. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na celotni
parceli. Od parcelne meje morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m.
Nezahtevni in enostavni objekti ter drugi spremljajoči objekti morajo
biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino glavnega objekta.
(2) Objekti za lastne potrebe so lahko lesene, zidane ali kovinske
konstrukcije. Naklon strehe in kritina morata biti enaki naklonu strehe
in kritini glavnega objekta na isti parceli, dovoljena je tudi ravna ali
zakrivljena (polkrožna ipd.) streha. Ostali oblikovni elementi morajo
biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
(3) Ekološki otoki se postavijo po potrebi, na betonsko podlago,
ogradijo z leseno netransparentno ograjo višine do 2,50 m ter se, če
prostor dopušča, maskirajo z visokim in nizkim grmičevjem.
(4) Škarpe so v kamniti izvedbi.
(5) Zunanje stopnice, ki so na parceli so lesene, kamnite ali iz drugega
nedrsečega naravnega materiala.
14. člen
(garaže)
(1) Garaža je lahko znotraj stanovanjske stavbe, grajena kot prizidek k
stanovanjski stavbi - v tem primeru mora biti locirana na mejo s
sosednjo parcelo znotraj območja OPPN, ali pa samostojna stavba.
Garaža mora biti pritlična. Konstrukcijo ima lahko po izbiri
projektanta, oblika, naklon in kritina strehe ter fasada morajo biti
poenoteni s stanovanjsko stavbo. Streha nad garažo se lahko izvede kot
ravna pohodna terasa. V primeru gradnje objekta »dvojčka« morata
biti obe garaži enako oblikovani.
15. člen
(pergole)
(1) Pergole, ki ne sodijo v nezahtevne in enostavne objekte iz tega
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člena, so lesene ali kovinske konstrukcije, prekrite z zelenimi
plezalkami.
16. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Zelene površine:
–
zelenice na parcelah se zatravijo in hortikulturno uredijo,
–
brežine se zatravijo in zasadijo z nizkimi avtohtonimi
grmovnicami,
–
drevored ob Trubarjevi cesti se izvede iz avtohtonih rastlin nižje
rasti in manjših krošenj.
(2) Športne površine:
–
na vsaki parceli je dovoljena ureditev travnatega igrišča za šport
in rekreacijo.
(3) Peš površine:
–
peš površine na parceli se tlakujejo.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
17. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji
(1) Ob vseh priključkih na posamezne parcele, namenjene za gradnjo,
mora biti zagotovljeno obračanje vozil na parceli, da se prepreči
vzvratno vključevanje vozil na cesto.
(2) Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča in od njega
fizično ločeni.
(3) Vsi pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča cest oz. na
levem ali desnem robu vozišča.
(4) Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh,
ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov.
(5) Vsa cestna oprema se zaradi zimskega pluženja locira izven telesa
hodnika za pešce, v zelenici.
Motorni promet:
(1) Trubarjeva cesta
Znotraj območja OPPN se rezervira prostor za širitev vozišča
Trubarjeve ceste na najmanj 5,5 m in izgradnjo hodnika za pešce v širini
1,6 m.
(2) Interna dostopna cesta
Za dostop do 4 parcel se zgradi interna dostopna cesta, v asfaltni
izvedbi, ki se priključi na Trubarjevo cesto. Profil vozišča je 1x 4,00 m,
obojestranska bankina 0,50 m. V primeru izvedbe priključka interne
ceste s šolskih parkirišč se interna cesta razširi na 5,50 m.
(3) Vhodi na parcele
Vhodi na parcele so asfaltirani, tlakovani ali iz travnatih plošč, širine
največ 6,00 m, s poglobljenimi robniki ali uvoznimi radiji.
(4) Mirujoči promet: parkirišča z obračališčem se morajo zagotoviti na
lastni parceli vključujoč interno dostopno cesto, izvedejo se lahko kot
asfaltirana, tlakovana ali s travnatimi ploščami.
(5) Kolesarski promet: se odvija po vozišču prometnic.
(6) Peš promet: se odvija po hodnikih za pešce v sklopu prometnic, ki so
asfaltirani ali tlakovani, širine najmanj 1,60 m.
(7) Povezava z UN: na vzhodni strani se v drugi fazi izvede povezava na
cesto s parkirišči in obračališčem, ki je predviden po ureditvenem
načrtu za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju (UN), ki ga je
izdelal Topos, Novo mesto, št. UN-5/98. Dovoljena so odstopanja od
prikazanih rešitev, potrebno je upoštevati le skupni priključek na
Trubarjevo cesto in priključitev novih parcel na interno cesto s šolskih
parkirišč (po UN).
18. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)
Splošni pogoji:
(1) Na trasi priključnega vodovoda oziroma v njegovem varovalnem
pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov.
(2) V varovalnem pasu vodovoda je prepovedano dodajati ali
odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali zniževanje
globine vodovoda od predpisane.
(3) Na mestih poteka infrastrukturnih vodov (vodovoda, elektrike,
telefona ipd.) pod povoznimi površinami se vode položi v zaščitno cev,
ki sega najmanj 1,5 m čez obe strani roba vozišča.
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(4) Vodomerni jašek se izvede na vedno dostopnem mestu in ne na
parkirnih prostorih ali prometnih površinah.
(5) Obračunski vodomer se v klasični vodomerni jašek namesti tako, da
je minimalna globina vodomera 1,50 m od pokrova jaška.
(6) Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek komunalne,
energetske in ostale infrastrukture na območju cest, je potrebno v
primeru odstopanj od že načrtovanih tangenc, eventuelnih potreb po
prestavitvah, zaščitah in dograditvah rešitve predhodno uskladiti z
upravljavcem teh cest.
(7) Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne infrastrukture
se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega organa oziroma
službe.
(8) Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih
posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture ni dovoljeno,
oziroma mora odmik dreves od posameznih vodov znašati najmanj
1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa min. 2,00 m.
Vodovodno omrežje
(1) Območje OPPN se napaja iz obstoječega vodovodnega sistema,
VH Sračnik.
(2) Območje OPPN se preko novega vodovodnega priključka naveže
na obstoječi vodovod NL DN 100, ki poteka od Prvomajske ceste proti
vrtcu, po Trubarjevi cesti do območja OPPN. Zagotovita se pitna in
požarna voda.
(3) Vsi objekti se priključijo na nov razvod preko lastnega odjemnega
mesta, lociranega na lastni parceli. Vodomerni jaški se locirajo na
posameznih parcelah, na vedno dostopnem mestu (zunaj ograj ipd.),
lahko so betonske izvedbe kvadratnega tlorisa, svetlih dimenzij 100 x
100 cm, globine najmanj 150 cm ali montažni, ki morajo biti toplotno
izolirani.
(4) Celotno vodovodno omrežje znotraj OPPN se izvede iz cevi
nodularne litine, preseka najmanj 100 mm. Minimalna globina vodenja
cevi je 1,2 m do temena cevi.
(5) Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno vodovodno
omrežje je poleg smernic za načrtovanje in mnenja k OPPN potrebna
še nadaljnja uskladitev oz. upoštevanje dodatnih ustnih navodil
upravljavca vodovoda.
Kanalizacijsko omrežje:
(1) Izvede se ločen sistem kanalizacije. Vsi kanali in jaški
kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno.
(2) PADAVINSKE ODPADNE VODE: s prometnih površin in
parkirišč se preko lovilcev olj vodijo v priključni kanal meteorne
kanalizacije, ki se priključi na obstoječo javno meteorno kanalizacijo,
ki poteka po Trubarjevi cesti. S streh objektov se vodijo direktno v
priključni kanal meteorne kanalizacije. Iztok meteorne kanalizacije je
v potok Kobila.
(3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: na območju OPPN se
izvede vodonepropustna kanalizacija z upoštevanjem zahtevanih
odmikov od sosednjih komunalnih naprav in objektov. Komunalne
odpadne vode se vodijo v priključni kanal fekalne kanalizacije, ki se
priključi na javno fekalno kanalizacijo, ki poteka po Trubarjevi cesti.
Nov cevovod se izvede s PVC ali HCCP cevmi zadostne togosti.
Priključitev posameznih objektov se izvede v revizijskem jašku,
najmanjši presek kanalizacijskega priključka je 200 mm. Minimalna
kvaliteta cevi mora zadoščati standardom, predpisanim v tehničnih
pravilnikih EU.
Hidrantno omrežje:
(1) Za zagotovitev požarne vode se v območje OPPN postavi
nadzemni hidrant.
Elektroenergetsko omrežje
(2) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN)
Za oskrbo novih objektov se NN razvod vodi v kabelski kanalizaciji s
PVC cevmi Φ 160 mm od obstoječega NN razvoda, ki poteka ob
Trubarjevi cesti do posameznih odjemnih mest. Uporabniki se na NN
elektro omrežje priključujejo preko prostostoječih elektro omaric, ki
so locirane na vedno dostopnem mestu na parceli. Dovoljuje se
postavitev skupnih omaric za največ 3-4 odjemna mesta.
Za potrebe informatike je po celotni trasi EKK potrebno predvideti
dvojček 2x Φ 50 mm.
(3) JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
Ob Trubarjevi cesti je že zgrajena JR. Dovoljuje se zamenjava in

dograditev obstoječe JR.
Na območju OPPN se NN kabel za napajanje JR položi ob robu
pločnika v zaščitno PVC ali PE cev. V skupni jarek s kablom se položi
ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4 mm, na katerega so priključeni vsi
stebri javne razsvetljave.
Ob vseh cestah na območju OPPN se montirajo svetilke javne
razsvetljave višine do 4 m. Razdalja med svetilkami lahko znaša največ
40 m in je odvisna od višine stebrov, tipa sijalke ter potrebnega nivoja
svetlosti.
Telekomunikacijsko omrežje (TK)
(1) Za oskrbo območja OPPN se dogradi primarno TK omrežje –
dvocevno TK kabelsko kanalizacijo (2xPVCΦ 110 mm) ob lokalni
Trubarjevi cesti z navezavo na kabelsko kanalizacijo na regionalni
Trubarjevi cesti.
(2) Za posamezno stanovanjsko enoto se predvidi položitev dvojne
alkaten cevi Φ 50 mm z zaključitvijo v PKJ oziroma direktno v zidni
kabelski omarici.
(3) Horizontalni odmiki od drugih komunalnih vodov so 0.3 m, nad
kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih
vodov, temveč le opozorilni trak »pozor telefon«.
Odstranjevanje odpadkov
(1) Na območju OPPN se uvede individualen odvoz komunalnih
odpadkov iz prevzemnih mest. Prevzemno mesto mora biti opremljeno
z dvema tipiziranima posodama za biološki in mešani odpad. Odpadke,
ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni
odpadki in drugo/, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko
predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v
nadaljnjo predelavo.
(2) Dovoljuje se postavitev ekološkega otoka, če bodo za to izkazane
potrebe.
Ogrevanje
(1) Za ogrevanje se koristi plin. Zgradi se priključni plinovod, ki se
priključi na javno plinovodno omrežje, ki poteka po Trubarjevi cesti.
(2) Možni so tudi drugi energenti, kot so obnovljivi viri energije
(geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter
ipd).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(varovanje okolja)
Varstvo vode in podtalnice
(1) Na območju OPPN se ne nahajajo varovana vodna območja
podtalnice, vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč vodovodov.
Padavinske odpadne vode s prometnih površin se vodijo v javno
meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj. Odpadna komunalna voda se
mora preko kanalizacije speljati na čistilno napravo.
Varstvo zraka
(1) Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja
ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v
skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki
urejajo varstvo zraka.
Varstvo pred hrupom
(1) Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Ur. list RS, št. 105/05, 34/08) se območje OPPN uvršča v II.
stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v
okolju 55 dBA za dan in 45 dBA za noč, kritične pa 63 dBA za dan in 53
dBA za noč.
Varstvo plodne zemlje
(1) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati
ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v
občini Šentjernej.
Odstranjevanje odpadkov
(1) Na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje odpadkov po
posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo,
transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
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VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN
DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

20. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot.
21. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine.
22. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
(1) Na območju OPPN se morajo kote objektov in cestišča prilagajati
obstoječi konfiguraciji terena.
(2) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala vegetacija zasadi iz
avtohtonih rastlinskih vrst.
23. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)
(1) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira
na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo
degradiranega prostora v občini.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami)
Potres
(1) Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev
je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične
intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Požar
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
(2) Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objektov, s čimer
se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme
za gasilce, hidrantno omrežje zagotavlja zadostne količine požarne
vode. Medsebojna oddaljenost med objekti je najmanj 9,00 m, v
primeru izvedbe dvojčkov se mora izvesti zid brez odprtin, ali pa se
morajo upoštevati drugi ukrepi za preprečitev prenosa požara z
objekta na objekt.
(3) V območju OPPN se dogradi hidrantno omrežje z izgradnjo
nadzemnega hidranta.
(4) Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne
varnosti (Ur. list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne
varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.
Obramba in zaščita
(1) Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito
pred vojnimi udejstvovanji glede na predpise s tega področja ni
potrebno predvideti.
(2) Potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (Zakon o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur. list RS, št. 51/06 –
UPB).
Arhitektonske ovire
(1) Na vseh javnih komunikacijah se izvedejo klančine z naklonom
1:13 do 1:15.
VII. NAČRT PARCELACIJE
25. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt parcelacije in koordinate zakoličbenih točk parcel in
objektov so prikazani v grafičnem delu OPPN.
26. člen
(javno dobro)
(1) Javno dobro predstavljajo vse prometnice, razen interne dostopne
ceste do novih parcel.«
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27. člen
(etapnost gradnje)
(1) V prvi fazi se izvede prometna in infrastrukturna ureditev ter
gradnja objektov na parc. št. 408/12, 408/13, 408/14, 408/15, 408/16 k.o.
Šentjernej.
(2) V drugi fazi se uredi cesta z obračališčem iz vzhodne strani
(ureditveni načrt UN – 5/98) ter priključitev predvidenih objektov na to
novo cesto.
(3) Na parceli morajo biti zagotovljene najmanj dovozna cesta (po
trasi, predvideni s tem OPPN in upoštevajoč pogoje tega OPPN glede
širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika, vodovod in
kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti po pogojih tega OPPN).
(4) Objekte je možno graditi fazno, vendar kot zaključeno
konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
(5) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s cesto, kot
zaključene celote, ki nemoteno napajajo določeno območje,
dimenzionirani pa morajo biti za končno število uporabnikov.
28. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen
promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti
gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega
odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno
urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni
material in ostale gradbene odpadke.
(3) Pred pričetkom posega v prostor je potrebno pristojnemu
nadzorništvu naročiti zakoličbo elektro vodov in naprav ter zagotoviti
nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in
naprav.
29. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tolerance za horizontalne gabarite so podane znotraj površine za
razvoj objekta(ov), pri tem se upoštevajo druga določila tega odloka
(faktor izrabe, zazidave ipd.), objekti so lahko manjši od grafično
prikazanih;
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno višino
objekta, dovoljeni so nižji objekti, vendar morajo biti poenoteni na vseh
parcelah, od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve
dimnikov, anten, oddajnikov ipd. ter v primeru arhitektonskega
oblikovnega poudarka, ki zaseda največ 1/3 površine strehe;
(3) Parcele namenjene gradnji je možno združevati, ob tem se združuje
tudi površina za razvoj objekta(ov);
(4) Ograjevanje parcel ni obvezno;
(5) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v
objekt oziroma na parcelo;
(6) Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo za dve parceli skupaj;
(7) Dovoljeno je odstopanje od parcelacije, določene s tem odlokom
(prilagajanje parcelacije) zaradi lastništva, izvedbe zemeljskih del pri
gradnji prometne infrastrukture (vkopi, nasipi ipd.);
(8) Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije objektov za največ
±1,40 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ v 1/3 dolžine
fasade objekta (brez teras ipd.);
(9) Dovoljena so odstopanja od kot pritličij za ±0,50 m;
(10) Pri objektih in trasah prometne, komunalno-energetske
infrastrukture, sistema zvez in odvzemnih mest za odpadke je
dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globini
polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialih in
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ipd., če se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke
rešitve ter manjših finančnih stroškov.
(11) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je
dovoljeno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve;
(12) Pri gradnji cest je dovoljeno manjše odstopanje od poteka ceste v
prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi lastništva in terenskih
pogojev, vendar se mora dimenzioniranje vedno izvesti na osnovi
veljavne prometne zakonodaje;
(13) Dovoljuje se drugačna zunanja ureditev na parceli od prikazane v
grafičnem delu OPPN.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(začasna namembnost zemljišč)
(1) Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za
enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
31. člen
(projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge
gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi predpisi na
posameznem področju.
32. člen
(vpogled v OPPN)
(1) OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Šentjernej
in Upravni enoti Novo mesto.
33. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.
34. člen
(uveljavitev)
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Šentjernej
Številka: 032-398/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 ZPNačrt-A),
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list
RS, št. 80/2007), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/2007) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/07 – UPB1, 7/2010) je Občinski
svet Občine Šentjernej na 36. redni seji, dne 21.07.2010 sprejel

ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE
ŠENTJERNEJ
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage za odmero
komunalnega prispevka, podrobnejša merila zanje in obračunska
območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in je dosegljiv
na sedežu občine.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi
objekti na območju Občine Šentjernej, ki se bodo prvič opremljali z
vodovodnim omrežjem, fekalnim kanalizacijskim omrežje, omrežjem
cest oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba
zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v
kartografskem delu programa opremljanja.
- Obračunski območji za primarno in sekundarno vodovodno omrežje
sta prikazani na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih
območij;
- Obračunski območji za primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje
sta prikazani na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih
območij;
- Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na karti 3: Ceste –
pregledna karta obračunskih območij;
- Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na
karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij;
Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v
alinejah od 1 do 5, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del
kartografskega dela programa opremljanja.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je
predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno
opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na
katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni
prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno
opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je
predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno
komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni
prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno
opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko odmeri
komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem. Izjema so
primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi
ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni
opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in
sekundarnim kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz
projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno
razvidno oz. če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop
na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali
izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja,
objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim in/ali vodovodnim
omrežjem.
Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na
javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo
upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe
omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku
objekta.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so
opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dpi) in merilom neto tlorisne površine
objekta (Dti) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpi =
0,3 ter Dti = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero
komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa

URADNI VESTNIK

7

ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta

Kdejavnosti

Trgovske in druge stavbe za storitveno
dejavnost
Večstanovanjske stavbe
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
Stavbe za spravilo pridelka
Enostanovanjske stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Garažni objekti
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas
Druge nestanovanjske stavbe

1,30

Oznaka v
klasifikaciji
objektov CCSI
123

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,00
0,80
0,70
0,70

112
121
122
125
12713
111
126
1242
241

0,70

127, razen
12713

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih
postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Obračunsko
območje
Komunalna oprema
1a. Vodovod - primarno omrežje
1b. Vodovod - sekundarno
omrežje
2a. Kanalizacija - primarno
omrežje
2b. Kanalizacija - sekundarno
omrežje
3. Ceste
4. Ravnanje z odpadki

VO1
VO2

Skupni
stroški
v EUR
3.422.865

Obračunski
stroški
v EUR
1.266.460

7.780.590

2.723.207

1.513.421

1.513.421

1.095.436
15.266.586
546.007

1.095.436
9.770.615
546.007

KA1
KA2
CES
ODP

8. člen
2
(stroški opremljanja m parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta
(Ct) s posamezno komunalno opremo)
2
Stroški opremljanja m parcele in neto tlorisne površine objektov se
obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev
posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo
smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Postavka
1a. Vodovod - primarno omrežje
1b. Vodovod - sekundarno omrežje
2a. Kanalizacija - primarno omrežje
2b. Kanalizacija - sekundarno
omrežje
3. Ceste
4. Ravnanje z odpadki

Obračunsko
Cp
območje
(v EUR)
VO1
0,225
VO2
0,484
KA1
1,072
KA2
0,776
CES
1,524
ODP
0,085

Ct
(v EUR)
1,574
3,385
6,661
4,821
11,180
0,625

Pomen Cpi in Cti je naslednji:
Cp - stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno
komunalno opremo na območju opremljanja;
Ct - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine
objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z
uporabo indeksa, ki ga predpisuje Uredba o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
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10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se
izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp ) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
kjer je:
KPij

Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni
vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka
faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine
objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne infrastrukture

Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za
ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov občine Šentjernej.
V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s
prejšnjim odstavkom ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni moč
določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s
posebnim prostorskim aktom se parcela za odmero komunalnega
prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način
iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske
uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni
prispevek odmeri le od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, spremembe
namembnosti objekta, gradnje na obstoječi parceli ipd., se za izračun
komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem
objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni
prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedo, da je
komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KPi = KPnovo stanje objekta - KPstaro stanje objekta
2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek
zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko
na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oz. se izvaja, odmeri na
podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje
sprejetega posebnega programa opremljanja oz. na njem temelječega
odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za
odmero potrebne parametre.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPi
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Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne
opreme
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
-

-

Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja Uredba o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Ur. l. RS 33/2003).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)

na zahtevo zavezanca,
ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem
imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je
vložil zavezanec, popolna,
po uradni dolžnosti.

Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo.
Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v roku 30 dni po
pravnomočnosti odločbe, razen če občina na odločbi ne določi drugače.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine
zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s
priključevanjem objekta na komunalno opremo. V pogodbi se določi
tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če komunalni priključek po dolžini bistveno presega povprečne dolžine
priključkov na določenem obračunskem območju oziroma poteka po
parcelah, na katerih zavezanec nima lastninske pravice ali izkazane
pravice graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, lahko
občina in zavezanec skleneta pogodbo o medsebojnih obveznosti v zvezi
z naknadnim priključevanjem drugih zavezancev na isti priključek. V
pogodbi uredita finančne in tehnične pogoje morebitnega naknadnega
priključevanja drugih zavezancev ter lastništvo komunalnega priključka.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne
stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem
ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o
opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti
obeh strank.
Pogodba o opremljanju se sklene na način in z elementi, kot so
predpisani v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/2007, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 ZPNačrt-A).
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo
tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški
priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov
priključkov, ki so v zasebni lasti.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem
prispevku na območju Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 2/06).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Odlok o rebalansu proračuna
Občine Šentjernej za leto 2010
Številka: 032-399/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07–ZLS-UPB2), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 – UPB1, 7/2010), je Občinski svet
Občine Šentjernej na 36. redni seji, dne 21.07.2010 sprejel

Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je investitor občina. V
kolikor je občina soinvestitor se komunalni prispevek ne plača v enakem
deležu, kot je prispevek občine v skupnih stroških izgradnje.

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2010

Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj
in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CCSI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo
(oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2010 (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2009) se spremeni tako, da se na novo
glasi:

Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za
gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog
župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena
sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov
občinskega proračuna.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna Občine Šentjernej za leto 2010 na ravni podskupin
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kontov se določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2010
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.115.078,72
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.764.793,20
70 DAVČNI PRIHODKI
4.540.673,79
700 Davki na dohodek in dobiček
4.077.423,00
703 Davki na premoženje
298.038,00
704 Domači davki na blago in storitve
165.212,79
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.224.119,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.520.629,00
711 Takse in pristojbine
10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
670.990,41
72 KAPITALSKI PRIHODKI
177.158,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih
137.158,00
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
15.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.158.127,52
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
454.268,19
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
703.859,33
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.115.078,72
40 TEKOČI ODHODKI
2.634.320,97
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
393.784,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
58.431,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.994.905,97
403 Plačila domačih obresti
147.200,00
409 Rezerve
40.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI
2.101.236,00
410 Subvencije
199.239,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.283.948,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
93.044,00
413 Drugi tekoči domači transferi
525.005,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.996.351,75
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.996.351,75
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
383.170,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
378.000,00
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
5.170,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
0
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2010
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
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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
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta 2010
Skupina/Podskupina kontov/Konto
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
363.500,00
55 ODPLAČILA DOLGA
363.500,00
550 Odplačila domačega dolga
363.500,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-363.500,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-363.500,00
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
572.500,35
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Šentjernej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP o letnem programu kulture
v občini Šentjernej v letu 2010
Številka: 032-400/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008 in 79/09), Pravilnika o
vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 5/09) in 15. člena
Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/07UPB1, 7/2010), je Občinski svet Občine Šentjernej, na svoji 36. redni seji,
dne 21.07.2010, sprejel

SKLEP
O LETNEM PROGRAMU KULTURE V
OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2010
I. Uvod
Občinski svet Občine Šentjernej na podlagi zgoraj navedenih zakonskih
podlag in v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in
sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture
na svojem območju sprejema Letni program kulture v občini Šentjernej
v letu 2010 in na ta način v občini Šentjernej zagotavlja pogoje za:
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kulturno ustvarjalnost,
dostopnost kulturni dobrin,
kulturno raznolikost,
ohranjanje slovenske kulturne identitete in
ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.

II. Vloga kulture v občini
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom
dolžna tudi na področju kulture zagotavljati občanom možnosti za
dejavno življenje na področju kulture pri:
udejanjanju ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in
uveljavljanju interesa po dostopnosti kulturnih dobrin najvišje
kakovosti v skladu z možnostmi občine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po
eni strani povezuje občane tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi
strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki
presegajo materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko
kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in
zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti
(gostovanja, koncerti, razstave itd.) seveda v tolikšnem obsegu, kot to
dopuščajo proračunske možnosti občine.
III. Cilji občinskega programa kulture
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi
programa, je zagotavljanje pogojev za to, da občina postane tudi
kulturno središče, v katerem lahko občani uresničujejo svoj interes z
lastno dejavnostjo na področju kulture in svoj interes po dostopnosti
kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki so
nosilci kulturnih dejavnosti v občini, društvom omogočiti izvajanje del
svojih programov v prostorih kulturnega centra. Občina mora omogočiti
delovanje Kulturnega centra Primoža Trubarja, kateri bo s svojim
programom zagotavljal kvalitetno ponudbo različnih kulturnih vsebin.

IV. Ukrepi za uresničevanje občinskega programa
kulture
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime in pogojev v občini
za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, spodbujanje in
zvišanje kulturne ravni občanov. Občina mora na ustrezen način
omogočiti tudi način uresničevanja teh nalog, določiti glavne oblike in
načine kulturnega delovanja ter navesti naloge, ki jih bo občina
izpolnjevala v sodelovanju z drugimi občinami oziroma javnimi zavodi,
ki delujejo na območju več občin.
Občina bo spodbujala kulturne dejavnosti občanov, zlasti na
področju ljubiteljske dejavnosti ter zagotavljala sredstva za
njihovo dejavnost.
Občina bo omogočila dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo
plod uresničevanja programov nosilcev dejavnosti z območja
občine in programov drugih ustvarjalcev (gostovanja in
kulturne prireditve) v skladu s svojimi zmožnostmi in
programom.
V skladu z navedenim bo Občina Šentjernej:
1. z javnim razpisom za prijave za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in projektov spodbujala dejavnost
na tem področju,
2. s pogodbenimi odnosi za opravljanje javne službe na
območju občine (knjižnica, javni sklad za kulturne
dejavnosti itd.) s sodelovanjem pri upravljanju teh
zavodov omogočila izvajanje javne službe s primerno
odmerjenimi proračunskimi sredstvi ter prostori in
omogočala dejavnost teh služb, zadolženih za izvajanje
javne službe na območju občine,
3. z vlaganjem v prostore in opremo (svetlobna, zvočna
tehnika, računalniška oprema itd.) in
4. z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in
raznolikost te dejavnosti na območju občine.
V. Sredstva, ki se iz Proračuna Občine Šentjernej za
leto 2010 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/09)
namenijo za izvajanje kulturnih programov in projektov
v občini Šentjernej:

A. programi na podlagi javnega razpisa: do višine 5.000,00 € (p.p.
18011)
1. redna dejavnost kulturnih društev
2. letni programi in projekti društev
- odrasli pevski zbor,
- oktet,
- pihalni orkester,
- instrumentalna skupina,
- gledališka in lutkovna skupina,
- folklorna in plesna skupina,
- recitacijska in literarna skupina,
- likovna in fotografska skupina,
- strokovno izobraževanje kadrov,
- organizacija dobrodelnega koncerta ali prireditve,
- najemnina vadbenih prostorov.
B. ostali programi in projekti: do višine 608.336,17 €
1. Knjižnica Mirana Jarca in krajevne knjižnice do višine 109.800,00 €
(p.p. 18030)
2. vzdrževanje kulturnih spomenikov do višine 6.500,00 € (p.p. 18001)
4. tekoči transferi v javne sklade (JS KD) do višine 1.000,00 € (p.p.
18011)
5. Kulturni center Primoža Trubarja do višine 460.816,00 € (p.p. 18029)
Pod tč. A. se sofinancirajo programi na podlagi javnega razpisa in sicer
po Pogojih in merilih za vrednotenje in izbor javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov v občini Šentjernej, ki so sestavni del Pravilnika o
sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v
občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 5/09). Pod tč. B.
se financirajo programi na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci.
VI. Dolgoročni pogled na razvoj kulture v občini
Šentjernej
Občina Šentjernej želi dolgoročno zagotoviti občanom ter gostom
kakovostno ponudbo kulturnih dobrin zlasti na področju glasbene,
pevske kulture, likovnih razstav in delavnic ter gledališča. Občina
Šentjernej bo posvečala izrazito skrb tudi raziskovanju, vzdrževanju in
obnavljanju ter predstavljanju kulturne dediščine na območju občine.
Poleg tega bo Občina Šentjernej namenila skrb in sredstva za estetsko
podobo naselij in občine Šentjernej v celoti tako, kar zadeva obstoječe
spomenike in skladno načrtovanje na področju urbanizma kakor tudi
postavitev in vzdrževanje novih estetskih objektov (spomenikov, kipov,
parkov oziroma javnih površin).
VII. Veljavnost in uporabnost
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev
sredstev za sofinanciranje programov kulture v občini Šentjernej v letu
2010.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
o letnem programu športa v občini Šentjernej v letu
2010
Številka: 032-401/2010-OS
Datum: 21.07.2010

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP,
110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v RS
(Ur.l. RS, št. 24/00 in 31/00), 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1) in Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine
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Šentjernej št. 4/2009), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 36.
redni seji, dne 21.07.2010, sprejel

SKLEP
O LETNEM PROGRAMU ŠPORTA V
OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2010
1. člen
Občina Šentjernej z letnim programom športa določa športne
programe, ki bodo v letu 2010 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.
2. člen
Letni programa športa v občini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da bo
Občina Šentjernej v občinskem proračunu za leto 2010 izvajalcem
športnih programov namenila največ do višine 14.000,00 € (p.p. 18021).

6. člen
Občina Šentjernej lahko omeji obseg dodeljenih sredstev v letu 2010
tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi poročila oziroma izvedenega
nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o
sofinanciranju programov v letu 2009.
7. 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.
8. člen
Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
9. člen
Letni program športa v občini Šentjernej v letu 2010 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 2010.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

3. člen
Iz proračuna Občine Šentjernej se v letu 2010 zagotovijo sredstva za
sofinanciranje programov športa, ki jih izvajalci športne dejavnosti
prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne
dokumentacije.
4. člen
Občina Šentjernej z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto
2010 (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/09) zagotavlja
proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov.
5. člen
A. Programi na podlagi javnega razpisa:
V Letnem programu športa v občini Šentjernej v letu 2010 se
sofinancirajo naslednje vsebine:
- interesna športna vzgoja otrok:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (zlati sonček,
naučimo se plavati, ciciban planinec): do višine 1.700,00 €
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlati sonček,
Krpan, naučimo se plavati): do višine 2.500,00 €
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski
šport: do višine 1.000,00 €
- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
- športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski
šport
- kakovostni in vrhunski šport: do višine 1.000,00 €
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- športne prireditve: do višine 2.000,00 €
- športna rekreacija: do višine 2.000,00 €
- rekreativne prireditve in rekreativne lige: do višine 2.000,00 €
- delovanje športnih društev: do višine 1.000,00 €
- izobraževanjem usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu: do višine 800,00 €

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
Številka: 032-381/2010-OS
Datum: 26.05.2010

Na podlagi 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ –
Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
1/2007 UPB1), 17. člena Statuta javnega podjetja EDŠ – Ekološka
družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2007
UPB1) ter na podlagi dopisa JP EDŠ d.o.o. Šentjernej, št. 352-1626/2010, z dne 4.5.2010, je Občinski svet Občine Šentjernej na 34. redni
seji dne 26.05.2010 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Šentjernej je s tajnimi volitvami imenoval dva člana
Nadzornega sveta Javnega podjetja EDŠ Ekološka družba, d.o.o.
Šentjernej:
1.
2.
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Slavko BRATKOVIČ, Gorenje Vrhpolje 62/A, 8310 Šentjernej
Jože HROVAT, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

B. Programi in projekti izven javnega razpisa:
- upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov: do višine
15.000,00 € (p.p. 18023)
5. 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 morajo biti
izplačana do konca proračunskega leta 2010.

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

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