Številka 3/2004

Šentjernej, 24. maj 2004
Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
sklep
Št. 03-147/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 04. 03. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi predloga Občinske uprave Občine Šentjernej, glede sprejema
dopolnjenega letnega programa prodaje nepremičnin za leto 2004, je
občinski svet Občine Šentjernej na 11. redni seji, dne 03.03.2004, sprejel
naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Šentjernej v skladu z Zakonom o javnih financah in
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin sprejme prvo dopolnitev letnega programa prodaje nepremičnin za leto 2004 (marec 2004) v predloženi vsebini.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
sklep
Župan Občine Šentjernej
Št. 03-149/2004-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 04. 03. 2004
Na podlagi vloge ga. Andreje Pavlin, Jurčičeva ulica 6, Novo mesto, glede
priznanja lastninske pravice na zemljišču parc. št. 2209, k.o. Šentjernej, je
občinski svet Občine Šentjernej na 11. redni seji, dne 03.03.2004, sprejel
naslednji
SKLEP
I.
Andreji Pavlin iz Novega mesta, Jurčičeva ul. 6, se brezplačno prizna
lastninska pravica na zemljišču s parc. št. 2209 vinograd v velikosti 613 m3,
k.o. Šentjernej.
II.
Občinski svet Občine Šentjernej pooblašča g. župana, da z Andrejo Pavlin
podpiše pogodbo o priznanju lastninske pravice za zemljišče, navedeno v
I. točki tega sklepa.
III.
Občina Šentjernej
Vsi stroški postopka bremenijo predlagateljico.

Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
sklep
Št. 03-150/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 04. 03. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi vloge g. Janeza Janca, Gor. Vrhpolje 82, Šentjernej, glede
odkupa občinskega zemljišča s parc. št. 3605, k.o. Vrhpolje, je občinski svet
Občine Šentjernej na 11. redni seji, dne 03.03.2004, sprejel naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej dovoljuje, da se zemljišče s parc. št. 3605,
k.o. Vrhpolje, odproda Janezu Jancu iz Gor. Vrhpolja, Šentjernej.
II.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolžuje občinsko upravo, da pripravi
vse potrebno za izpeljavo prodaje v I. točki omenjenega zemljišča ter to
zemljišče s predhodno kupoprodajno pogodbo predlaga za vpis v
zemljiško knjigo.
III.
Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
Pravilnik o sprejemu otrok v Osnovno šolo Šentjernej .
Vrtec Čebelica
Št. 03-154/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 15. 04. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 do
44/00) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in
Uradni vestnik Občine Šentjernej 2/03) je Svet šole OŠ Šentjernej na seji
dne 04.03.2004 sprejel in Občinski svet občine Šentjernej na 12. seji dne
14.04.2004 izdal soglasje za

PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V OSNOVNO ŠOLO
ŠENTJERNEJ - VRTEC ČEBELICA
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa, v soglasju z Občino Šentjernej (v
nadaljevanju: ustanovitelj) način in postopek za sprejem otrok v Osnovno
šolo Šentjernej Vrtec ČEBELICA (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in
način dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok.
II. SPREJEM IN VPIS OTROK
2. člen
V vrtec se sprejemajo otroci od dopolnjenega 12 meseca starosti do
vključitve v osnovno šolo.
V vrtec se sprejema: otroke, katerih starši imajo stalno bivališče v Občini
Šentjernej, otroke, ki imajo skupaj z enim staršem stalno bivališče v Občini
Šentjernej, otroke tujcev, katerih ima vsaj eden od staršev v Občini
Šentjernej začasno bivališče in je zavezanec za dohodnino v RS.
Kolikor so v posameznih oddelkih še prosta mesta, se lahko v vrtec
sprejmejo tudi otroci iz drugih občin.
3. člen
Vrtec lahko v programe oziroma posamezne oddelke sprejme toliko
otrok, kot to dopuščajo prostorski normativi in standardi za oblikovanje
oddelkov, v skladu z veljavno zakonodajo.
Vrtec lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z
veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske
pogoje.
4. člen
V vrtec se sprejemajo otroci na podlagi prijave.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na predpisanem obrazcu, ki
ga dobijo na upravi vrtca, skozi celo leto.
5. člen
Med trajanjem šolskega leta se lahko izvede izredna vključitev otroka le v
primeru, če se izprazni mesto zaradi izpisa, oziroma, če je prosto mesto v
oddelku za prvo starostno skupino do 01. 04. tekočega leta. Sprejem se
opravi po vrstnem redu, ki ga pripravi komisija za sprejem otrok za
posamezno šolsko leto. Če je vpisanih manj otrok, kot je prostih mest,
lahko o sprejemu otroka med letom odloča ravnatelj(ica).
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj(ica).
Komisijo sestavlja pet članov, in sicer: predstavnik delavcev v vrtca, ki ni
član Sveta zavoda, predstavnik staršev Sveta vrtca, predstavnik
ustanovitelja, ki ni v Svetu zavoda, predstavnik patronažne službe ZD
Šentjernej, svetovalni delavec OŠ Šentjernej.
7. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije na prvi seji,
katero skliče ravnatelj(ica). Mandat članov komisije traja štiri leta.
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8. člen
Komisija dela na sejah, ki so javne. Javnost se lahko izključi, kadar
komisija obravnava prijave z mnenjem strokovnih služb ali druge podatke
o družini, ki so po svoji naravi zaupni in bi le-to lahko škodilo ugledu
družine. Na seji komisije je lahko prisoten(a) ravnatelj(ica) oziroma
pomočnik(ica).
9. člen
Za pisanje zapisnika, ki se piše na seji, je zadolžena uprava vrtca, ki
zapisnik tudi hrani v svoji dokumentaciji v skladu z veljavnimi predpisi.
Zapisnik mora vsebovati: poimensko prisotnost članov komisije in drugih
prisotnih oseb ugotovitev o številu prijavljenih otrok, seznam otrok s
številom točk, ki so jih zbrali v skladu s kriteriji iz 11. člena tega pravilnika,
seznam otrok, ki so bili sprejeti, seznam otrok, ki so bili zavrnjeni s
prioritetnim vrstnim redom.
10. člen
Komisija sprejema odločitve s sklepom in z večino glasov vseh članov.
Vrtec je dolžan v roku 15 dni po sprejemu sklepa komisije, pisno obvestiti
starše oziroma njihove skrbnike.
Zoper sklep komisije je dopustno vložiti ugovor na svet zavoda šole v roku
10 dni po prejemu sklepa. Sklep o ugovoru je potrebno izdati v 30 dneh po
vložitvi ugovora.Odločitev sveta šole je dokončna.
11. člen
Komisija mora pri sprejemu otrok upoštevati naslednje kriterije, ki so
ocenjeni z največjim dopustnim številom točk, in sicer:
1. potrdilo CSD o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine 10 točk
2. odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
10 točk
3. otrok, katerega starša sta oba zaposlena in otrok, katerega starši so
zavarovani iz naslova kmetijstva ali študentje s statusom (tudi iz
enostarševskih družin)
10 točk
4. otrok, ki živi v enostarševski družini
2 točki
5. otrok, ki ima stalno bivališče v šentjernejskem šolskem okolišu 2 točki
6. število nepreskrbljenih otrok v družini
2 točki
7. otrok, ki je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih s prioritetnim vrstnim
redom
5 točk
8. otrok, sprejet v preteklem letu in vložen odlog po 14. členu tega
pravilnika
6 točk
V primeru, ko ima več otrok enako število točk, se prednost upošteva
otroku, ki je bil prej prijavljen.
IV. TRAJANJE VKLJUČITVE IN IZPIS OTROK
12. člen
Otroci se vključijo v vrtec z dnem, ki ga določi komisija za sprejem otrok
oziroma ravnatelj(ica). V primeri, da starši otroka ne pripeljejo v vrtec v 8
dneh po dnevu, ki je določen za vključitev in izostanka ne napovejo
oziroma opravičijo s tehtnimi razlogi, sprejme ravnatelj(ica) ugotovitveni
sklep o izpisu, na njegovo mesto pa sprejme naslednjega otroka iz
prioritetnega vrstnega reda. V tem primeru so starši dolžni plačati
prispevek programa za prvi mesec vključitve v vrtec.
13. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo, vendar pa morajo
upravi vrtca predložiti pisno izjavo vsaj 15 dni pred dnem izpisa.
14. člen
Starši lahko za sprejetega otroka podajo pisno izjavo, , o odlogu sprejema
otroka, vendar najmanj 30 dni pred vključitvijo otroka v vrtec. V tem
primeru se jim v naslednjem letu štejejo točke iz 11. člena tega pravilnika.
V. KONČNA DOLOČILA
15. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati interni Pravilnik o
kriteriji in načinu sprejemanje predšolskih otrok v OŠ Šentjernej Vrtec
ČEBELICA.
16. člen
Ta pravilnik sprejme Svet šole OŠ Šentjernej v soglasju z ustanoviteljem in
začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Uporablja pa se ga od 01.05.2004.
Brane PENCA
Predsednik Sveta
OŠ Šentjernej l. r.
Ustanovitelj je dal soglasje na besedilo pravilnika za sprejem otrok v OŠ
Šentjernej - Vrtec Čebelica na 12. redni seji Občinskega sveta Občine
Šentjernej, dne 14. 04. 2004.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
sklep
Št. 03-155/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 04. 03. 2004
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02, je občinski svet Občine Šentjernej na 11.
redni seji, dne 03.03.2004, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej je s tajnimi volitvami imenoval osem
članov Občinske volilne komisije Občine Šentjernej za obdobje 2004-2008
v sledeči sestavi:
1. REŠETIČ Marija, roj. 8.12.1969, Mali Ban 14, Šentjernej
2. ZORETIČ Darija, roj. 20.08.1976, Turopolje 24, Šentjernej
3. BOŽIČ Janja, roj. 22.12.1977, Zapuže 4, Šentjernej
4. FRANKO Slavko, roj. 11.051948, Orehovica 41, Šentjernej
5. GRUBAR Karol, roj. 29.09.1938, Dobravica 32, Šentjernej
6. KUŠLJAN Dominko, roj. 08.08.1971, Trubarjeva c. 25, Šentjernej
7. HROVAT Pavel, roj. 16.01.1966, Gor. Brezovica 31, Šentjernej
8. JORDAN Marija, roj. 03.07.1957, Ilirska c. 9, Šentjernej
II.
Občinski svet Občine Šentjernej je z javnim glasovanjem imenoval
predsednico Občinske volilne komisije, ga. Marijo Rešetič, univ. dipl.
pravnico in namestnico Občinske volilne komisije, gdč. Darijo Zoretič,
univ. dipl. pravnico.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
Odlok
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Šentjernej
Župan Občine Šentjernej
Št. 03-158/2004-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 29. 04. 2004
Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01,
87/01, 16/02, 51/02, 180/03), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98), 6. in 26. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00, 67/02) ter 15.
in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS št. 4/01 ter Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 2/03) je Občinski svet Občine Šentjernej na
svoji 6. korespodenčni seji dne, 28.04.2004 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI ŠENTJERNEJ
1. člen
V 7. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (v
nadaljevanju: Odlok) se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Gospodarska javna služba iz tretje alineje prve točke prvega odstavka
tega člena in gospodarska javna služba iz prve alineje tretje točke prvega
odstavka tega člena se lahko, kadar je takšna oblika primernejša od oblik
iz prejšnjega odstavka tega člena, izvajata z vlaganjem javnega kapitala v
dejavnost oseb zasebnega prava.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b, 7.c in 7.d člen, ki se glasijo:
7.a člen
Kadar obstojajo pogoji za zagotavljanje gospodarske javne službe z
vlaganjem javnega kapitala v dejavnost osebe zasebnega prava, se
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odločitev o vlaganju javnega kapitala v ustrezno dejavnost osebe
zasebnega prava sprejme bodisi na podlagi samoiniciativne odločitve
občine bodisi na podlagi pismene iniciative zainteresirane osebe
zasebnega prava.
Če se odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme na podlagi
samoiniciativne odločitve občine, se izvede javni razpis za pridobivanje
zainteresiranih oseb zasebnega prava.
Če se odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme na podlagi pismene
iniciative zainteresirane osebe zasebnega prava, se pred sprejemom
odločitve ta namera objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter z
objavo, določitvijo roka za odziv in določitvijo temeljnih pogojev pozovejo
tudi druge zainteresirane osebe zasebnega prava k predložitvi
opredeljenih vlog o zainteresiranosti. Rok za vložitev vlog drugih
zainteresiranih oseb ne sme biti krajši od 30 dni.
Oseba zasebnega prava po tem odloku je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, katerih registrirana gospodarska dejavnost dopušča
izvajanje konkretne gospodarske javne službe.
7.b člen
Pri objavi namere na podlagi pismene iniciative zainteresirane osebe
zasebnega prava in v postopku morebitnega izbora zainteresirane osebe
zasebnega prava je treba smiselno upoštevati načela javnega naročanja.
Občina izbere najugodnejšo zainteresirano osebo zasebnega prava izmed
tistih, ki so v roku, določenem za predložitev opredeljenih vlog o svoji
zainteresiranosti izkazale, da izpolnjujejo določene temeljne pogoje. Pred
izborom se s temi zainteresiranimi osebami po potrebi opravijo pogajanja.
Rezultate odzivov in pogajanj oceni ter o njih poda mnenje petčlanska
strokovna komisija, ki jo v ta namen predhodno imenuje župan. Izbor se
opravi z upravno odločbo direktorja občinske uprave.
Če tako narekujejo utemeljeni razlogi, lahko občina ne izbere nikogar,
marveč se objava namere ponovi ali izbere drug način zagotavljanja
gospodarske javne službe.
V postopku objave namere in pogajanj vsak udeleženec nosi svoje stroške.
Občina lahko odloči, da povrne stroške samo izbrani osebi zasebnega
prava.
7.c člen
Izbrana zainteresirana oseba zasebnega prava je vezana na zaveze, ki jih je
dala v odzivu na objavo namere in v pogajanjih pred izbiro. Te zaveze
postanejo sestavni del pogodbe o vlaganju javnega kapitala v izbrano
osebo zasebnega prava. Pogodbo sklene župan.
7.d člen
Objekti in naprave za izvajanje gospodarske javne službe, ki se zgradijo z
udeležbo javnega kapitala občine in zasebnega kapitala izbrane osebe
zasebnega prava, postanejo funkcionalni del javne infrastrukture ter se po
prenehanju pogodbenega razmerja mora prenesti v javno dobro.
Izbrana oseba zasebnega prava objektov in naprav iz prvega odstavka ne
sme odtujiti ali obremeniti razen v korist občine.
3. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
4. 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 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
Občini Šentjernej
Št. 03-159/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 29. 04. 2004
Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01,
87/01, 16/02, 51/02, 180/03), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS št. 32/93, 30/98), 6. in 26. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00, 67/02), 15. in
22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS št. 4/01 ter Uradni
vestnik Občina Šentjernej, št. 2/03) ter 2. člena Odloka o gospodarskih

javnih slu~bah v Ob ini `entjernej (Uradni list RS at. 26/00, Uradni vestnik
Ob ine `entjernej, at. 5/01) je Ob inski svet Ob ine `entjernej na svoji 6.
korespoden ni seji dne 28.04.2004 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE
JAVNE SLU} BE ODVAJANJA IN I` EN-JA
KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V OB INI ` ENTJERNEJ
1. len
V 6. lenu Odloka o izvajanju gospodarske javne slu~be odvajanja in
ia enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Ob ini `entjernej (v
nadaljevanju: Odlok) se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
Kadar je takana oblika primernejaa od oblik iz prejanjega odstavka tega
lena, zagotavlja ob ina izvajanje gospodarske javne slu~be odvajanja in
ia enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z vlaganjem javnega
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
`teje se, da je vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava
kot oblika zagotavljanja gospodarske javne slu~be iz prejanjega odstavka
primernejae, kadar so za zagotavljanje takanih javnih dobrin potrebna
sredstva, ki jih niti ob ina niti njena javna podjetja niti morebitni
koncesionar ne morejo zagotoviti iz lastnih virov in/ali s posojili.
Dosedanji drugi odstavek postane etrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
Ne glede na dolo ilo Odloka o javni kanalizaciji, odvajanju in ia enju
odpadnih voda, je v primeru izvajanje gospodarske javne slu~be odvajanja
in ia enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z vlaganjem javnega
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, upravljavec javne kanalizacije
in istilnih naprav (v nadaljevanju: upravljavec) in izvajalec javnih
pooblastil, izvajalec gospodarske javne slu~be, tisti s katerim je ob ina
sklenila pogodbo o vlaganju.
2. len
Za II. poglavjem se doda novo poglavje II/A) VLAGANJE JAVNEGA
KAPITALA V DEJAVNOST OSEB ZASEBNEGA PRAVA z
naslednjimi leni:
9.a) len
Ob ina lahko zagotavlja izvajanje gospodarske javne slu~be odvajanja in
ia enja odpadnih in padavinskih voda tudi z vlaganjem javnega kapitala v
ustrezno registrirano dejavnost osebe zasebnega prava, ki je lahko
gospodarska dru~ba ali samostojni podjetnik.
Za vlo~eni javni kapital po prejanjem odstavku se atejejo denar, stvari in
vrednostni papirji. Ta sredstva mora upravljavec v svojih knjigah
prikazovati lo eno.
e se ob ina odlo i, da v zavarovanje svojega vlo~ka javnega kapitala
poleg obligacijskopravnih zavez osebe zasebnega prava dodatno uporabi
tudi kapitalske instrumente, njen dele~ne sme znaaati manj kot 26% in ne
ve kot 49%.
9.b) len
Odlo itev o vlaganju javnega kapitala sprejme ob inski svet.
Odlo itev o vlaganju javnega kapitala lahko sprejme tudi na podlagi
prejete vloge zainteresirane osebe zasebnega prava.
Osebo zasebnega prava iz prejanjega odstavka, ki se bo zavezala k
zagotavljanju gospodarske javne slu~be odvajanja in ia enja odpadnih in
padavinskih voda z izgradnjo centralne istilne naprave in ve manjaih
istilnih naprav, izgradnjo manjkajo ega primarnega in sekundarnega
omre~ja s hianimi priklju ki vred ter obratovanjem s istilno napravo v
obdobju 25 let po opravljenem kon nem prevzemu objektov in naprav, ob
hkratnem vlaganju javnega kapitala, lahko ob ina izbere med tistimi
zainteresiranimi osebami zasebnega prava, ki se bodo v postavljenem roku
odzvale na njeno objavo namere ter soglaaale s postavljenimi temeljnimi
pogoji.
Pri izboru bo ob ina iskala najugodnejaega ponudnika ter se pri tem
odlo ala zlasti na podlagi naslednjih meril: zanesljivega dolgoro nega
nudenja dogovorjenih javnih dobrin, jamstev za dobro izvedbo in
obratovanje vseh objektov in naprav v dogovorjeni dobi in po njenem
izteku ter obremenitev uporabnikov javnih dobrin. Pomen posameznih
meril dolo i ob ina v objavi namere o vlaganju javnega kapitala.
9.c) len
Zaradi zagotavljanja kakovostnega, trajnega in nemotenega nudenja
dogovorjenih javnih dobrin uporabnikom je treba v pogodbi o vlaganju v
izbrano gospodarsko dru~bo zlasti opredeliti:
3 vrsto, viaino, obliko, na in, namen in obdobje vlaganja javnega kapitala
ob ine v izbrano gospodarsko dru~bo,
3 pove anje osnovnega kapitala gospodarske dru~be z vlo~enim javnim
kapitalom, pravice in obveznosti ob ine glede smotrne uporabe vlo~enega
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javnega kapitala in njegovega upravljanja ter njene pravice in obveznosti
ob vračilu ali odkupu javnega kapitala po izteku dogovorjenega obdobja,
pravica nadzora občine nad izgradnjo objektov in naprav za zagotavljanje
javne službe, vključno s pravico ugovorov zaradi količinskih in kakovostnih
hib, ter pravica nadzora nad obratovanjem in finančnim poslovanjem
gospodarske družbe v celotnem obdobju,
obveznost gospodarske družbe do trajnega zagotavljanja tehnološke in
finančne sposobnosti za izvajanje prevzetih obveznosti, kar vključuje tudi
skrb za trajno zagotavljanje tehnologije, trajno likvidnost in tolikšni
osnovni kapital, da v prav nobenem trenutku ne bo ogroženo
zagotavljanje gospodarske javne službe,
pravice in obveznosti gospodarske družbe v zvezi z upravljanjem in
uporabo javnega kapitala ter pravice in obveznosti gospodarske družbe
oziroma njenih garantov v zvezi s pravilno in pravočasno izvedbo
investicije v izgradnjo manjkajočih čistilnih naprav ter izgradnjo
manjkajočega primarnega in sekundarnega omrežja s hišnimi priključki,
pravice in obveznosti gospodarske družbe v zvezi z vloženim zasebnim
kapitalom med trajanjem pogodbe ter v primeru rednega ali izrednega
prenehanja pogodbe,
načine rednega in izrednega prenehanja pogodbe, vključno z
zagotavljanjem tehnologije po prenehanju pogodbe, odstopom od
pogodbe zaradi bistvenih kršitev in nujnim prevzemom,
bistvene kršitve pri izvajanju pogodbe ter posledice takšnih kršitev,
vključno z odškodninsko odgovornostjo,
pravice in obveznosti gospodarske družbe do uporabnikov javnih dobrin,
vključno z zaračunavanjem in pobiranjem pristojbin za javne dobrine po
predpisanih cenah ter obveznostjo doplačil občine, kadar so predpisane
cene nižje od dogovorjenih,
pogoje za priključevanje uporabnikov na sisteme in naprave za odvajanje
in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ki niso določeni v ustreznih
predpisih,
upravljanje in vzdrževanje sistemov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih in padavinskih voda,
strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge pri odvajanju in
čiščenju odpadnih in padavinskih voda, ki jih občina prenaša na
gospodarsko družbo,
javna pooblastila v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih in
padavinskih voda, ki jih občina nanjo prenaša.
Če se občina odloči tudi za uporabo kapitalskih instrumentov v
smislu tretjega odstavka 9.a) člena in če je kapital izbrane gospodarske
družbe prevelik, da bi se uresničilo tam predpisano načelo, se mora
izbrana gospodarska družba v pogodbi zavezati, da bo s svojim in javnim
kapitalom občine v ta namen ustanovila novo gospodarsko druž
bo ter nanjo prenesla prevzete pravice in obveznosti. Drugi kapitalski
prenosi niso dovoljeni.
Ne glede na način zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini,
izvaja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge pri odvajanju
in čiščenju odpadnih in padavinskih voda javno podjetje EDŠ Ekološka
družba Šentjernej d.o.o., ki nastopa tudi kot podizvajalec pri projektiranju
in gradnji z gospodarsko javno službo povezanih objektov, naprav in
omrežij.
9.d) člen
Če se za isti namen, kot je naveden v 9.c) členu, sklepa pogodba s
samostojnim podjetnikom, mora pogodba o vlaganju javnega kapitala v
njegovo dejavnost vsebovati smiselno podobne določbe, zaveze in jamstva,
kot so predpisane za pogodbo z gospodarsko družbo.
3. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen ter se v prvi vrsti prvega odstavka besedica
»ali« nadomesti z vejico, za besedo »koncesionar« pa za vejico doda
»zainteresirana oseba zasebnega prava ali drug izvajalec gospodarske
javne službe mora«, nato pa se v nadaljevanju za besedo »občini« črta
beseda »mora«.
4. člen
Dopolni se prvi odstavek 17. člena in se za peto alinejo dodata šesta in
sedma alineja, ki se glasita:
- z zasebnim kapitalom in z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava,
- iz pristojbin,
Prejšnja šesta alineja postane osma alineja
Za prvim pa doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Od virov iz prvega odstavka tega člena se za odplačevanje izgradnje
manjkajočih čistilnih naprav, manjkajočega primarnega in sekundarnega
omrežja s hišnimi priključki vred ter za obratovanje in vzdrževanje
celotnega sistema prvenstveno uporabljajo kanalščina, sredstva čiščenja
odpadnih voda, priključne in druge predpisane takse in pristojbine, ki jih
uporabniki plačujejo neposredno izvajalcu gospodarske javne službe ter
jih ta tudi neposredno pobira, ter enkratna odmena občini za neodplačno
uporabo že zgrajenega kanalizacijskega omrežja v pogodbeni dobi.
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5. člen
Dopolni se 19. člen Odloka, ki se dopolnjen glasi:
Javno podjetje, koncesionar, zainteresirana oseba zasebnega prava ali
drug izvajalec gospodarske javne službe, ki izvaja javno službo odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ima pravico do plačila
za izvajanje storitev po uveljavljenih cenah in do dobička v skladu z
ustanovitvenim aktom ali družbeno pogodbo oziroma pogodbo o koncesiji
ali vlaganju.
6. člen
Besedilo 24. člen Odloka se črta in se novo besedilo glasi:
Javno podjetje EDŠ d.o.o. Šentjernej prenese izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v predvidenem
obsegu najkasneje v 90 dneh po končnem prevzemu zgrajene čistilne
naprave na izbrano osebo zasebnega prava. Ta je od takrat naprej
preneseno gospodarsko javno službo dolžna izvajati.
Z tem dnem se prekličejo vsa druga pooblastila v zvezi z izvajanjem
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju Občine Šentjernej.
7. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
8. 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 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke
družbe Šentjernej d. o. o.
Št. 03-160/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 29. 04. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS št. 32/93, 30/98), 15. in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list
RS št. 4/01 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej 2/03), 8. in 9. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (Uradni list RS
št. 26/00, Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/01), Odloka o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda v Občini Šentjernej (Uradni list RS št. 71/00, 23/01,
Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/01) in 408 člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS 30/93 s spr.) je Občinski svet Občine
Šentjernej na svoji 6. korespodenčni seji dne, 28.04.2004 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
PODJETJA EDŠ EKOLOŠKE DRUŽBE
ŠENTJERNEJ D.O.O.
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe
Šentjernej d.o.o.(v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se
spremenjen glasi:
Občina Šentjernej s tem odlokom, ki je akt o ustanovitvi javnega podjetja
EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o., Šentjernej (v nadaljevanju: akt o
ustanovitvi), ustanavlja javno podjetje EDŠ Ekološka družba Šentjernej
d.o.o., Šentjernej ) v nadaljevanju: javno podjetje).
2. člen
V 2. členu Odloka se doda prvi odstavek ki se glasi:
Občina Šentjernej s tem odlokom uresničuje nekatere svoje obveznosti in
zaveze glede ravnanja z odpadnimi vodami.
Dosedanje besedilo 2. člena postane drugi odstavek.
3. člen
3. člen Odloka se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
Javno podjetje se ustanovi v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (406.
člen Zakona o gospodarskih družbah).
Če to ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno
javno podjetje, je lahko družbenik javnega podjetja z lastnimi vložki tudi
zasebni kapital. Morebitne kasnejše spremembe statusa ali oblike ne
smejo prizadeti premoženjskih interesov morebitnega vlagatelja
zasebnega kapitala.
Vsa medsebojne razmerja občine Šentjernej kot ustanovitelja in
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morebitnih vlagateljev zasebnega kapitala se uredijo z družbeno pogodbo.
4. člen
7. člen Odloka se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
O spremembah in dopolnitvah dejavnosti javnega podjetja odloča občina
kot ustanovitelj.
5. člen
V 8. členu Odloka se v uvodu 1., 2. in 3. odstavka za besedami ''so'' dodajo
besede ''lahko''.
6. člen
V 12. členu se dodajo nov 2., 3. in 4. odstavek, ki se glasijo:
Ustanovitelj ima, v kolikor se občina odloči za takšen način zagotavljanja
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda, do javnega podjetja še naslednje pravice in
obveznosti:
- da v zvezi z gradnjami naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda ter tehnoloških voda nanj po potrebi
pravočasno prenese tiste stvarne pravice, ki omogočajo izvedbo;
- da mu po potrebi pomaga pri pridobivanju ustreznih dovoljenj in soglasij.
Ne glede na način zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini,
nastopa javno podjetje kot podizvajalec pri projektiranju in gradnji z
gospodarsko javno službo povezanih objektov, naprav in omrežij.
O posameznih nalogah javnega podjetja odloči občina skupaj z odločitvijo
o načinu zagotavljanja izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini.
7. člen
Spremeni se 18. člen Odloka in se za dosedanjim 2. odstavkom doda nov
3. odstavek, ki se glasi:
Direktor je pri izvrševanju svojih nalog in obveznosti, predvsem in zlasti
pri izvajanju gospodarskih javnih služb, dolžan ravnati kot dober
strokovnjak in v interesu javnega podjetja.
Dosedanji 3. odstavek postane 4. odstavek.
8. člen
V 25. členu odloka se v 1. vrsti besedila za besedama ''javnega podjetja''
dodajo besede ''tvori skupščino gospodarske družbe in'', nato pa se za
zaključenim besedilom dodata nov 2. in 3. odstavek, ki se glasita:
Po sklenitvi morebitne družbene pogodbe in oblikovanju skupščine na
način, predviden v morebitni družbeni pogodbi, odloča skupščina javnega
podjetja o pomembnejših vprašanjih soglasno, o ostalih pa po kapitalskem
načelu skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.
V primeru vstopa morebitnega dodatnega družbenika, se ustanovi
poslovni odbor, ki je predvsem usklajevalno telo, pristojno za usklajevanje
interesov pri vodenju javnega podjetja.
9. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
10. 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 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za podelitev
koncesije za izgradnjo čistilne naprave in izvajanje
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini
Šentjernej
Št. 03-161/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 29. 04. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01,
87/01, 16/02, 51/02, 180/03), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 6. in 26. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00, 67/02), 15. in
22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 ter Uradni
vestnik Občina Šentjernej, št. 2/03), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00, Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 5/01) ter 6. člena Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 71/00 in 23/01, Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 5/01) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 6.
korespodenčni seji, dne 28.04.2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka za podelitev koncesije za izgradnjo čistilne
naprave in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
odpadnih voda v Občini Šentjernej
1. člen
Spremeni in dopolni se naslov Odloka ter se za besedo "Odlok" dodajo
besede "o postopku, predmetu in pogojih".
2. člen
Spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo naslednji 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. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
Odlok o dopolnitvi
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Šentjernej
Št. 03-163/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 23. 04. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
08/03) ter Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) je Občinski svet Občine Šentjernej na
12. redni seji, dne 22.04.2004, sprejel

ODLOK O DOPOLNITVI
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH
ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTJERNEJ
1. člen
Besedilo 3. člena se črta in na novo glasi:
''Merila in pogoji, določeni s tem odlokom, se nanašajo na posege v
prostor, za katere je po veljavni zakonodaji predviden upravni postopek za
pridobitev dovoljenja in za posege, ki so v skladu s Pravilnikom o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (objavljen v Uradnem listu RS, št.
114/03).''
2. člen
V 16. členu se k odstavku ''Zidanice'' doda naslednje besedilo:
''V primeru legalizacije obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni pred
uveljavitvijo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Šentjernej (objavljen v Uradnem listu št. 15/1998) so lahko tudi več
jih dimenzij in drugačnih oblik, vendar je potrebno predhodno soglasje
občinske strokovne službe in mnenje strokovne službe s področja naravne
in kulturne dediščine. Ostala merila oblikovanja zidanic, ki so določ
ena s tem odlokom veljajo tudi za tovrstne stavbe.''
3. člen
Vsi ostali člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Šentjernej ostanejo nespremenjeni.
Občina Šentjernej

Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
Odlok
o turističnem vodenju na ravni turističnega območja
Občine Šentjernej
Št. 03-164/2004-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 23. 04. 2004
Franc HUDOKLIN, l. r.
V skladu z 41. in 42. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.
list RS št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. list RS, št. 4/01
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je Občinski svet občine
Šentjernej na svoji 12. redni seji, dne 22.04.2004 sprejel

ODLOK
O TURISTIČNEM VODENJU NA RAVNI
TURISTIČNEGA
OBMOČJA OBČINE ŠENTJERNEJ

URADNI VESTNIK
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šentjernej predpisuje naslednje vsebinske
določbe, in sicer:
1. Opredelitev turističnega vodnika turističnega območja Občine
Šentjernej,
2. Strokovna usposobljenost turističnega vodnika turističnega območja
Občine Šentjernej,
3. Register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Šentjernej,
4. Programe turističnega vodenja,
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj,
6. Nadzor nad opravljenimi vodenji,
7. Prehodne in končne določbe.
II. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Turistični vodnik turističnega območja Občine Šentjernej je fizična oseba,
ki je za to strokovno usposobljena po tem odloku in je vpisana v register
turističnih vodnikov turističnega območja Občine Šentjernej. Turistični
vodnik turističnega območja Občine Šentjernej domačim in tujim
obiskovalcem Občine Šentjernej razkazuje in strokovno pojasnjuje
naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška
dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po
sprejetem ceniku.
Za turistične vodnike turističnega območja Občine Šentjernej se po tem
odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, turistično
informacijskem centru in podobnih subjektih, ki opravljajo vodenja v
sklopu svoje redne zaposlitve.
III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST TURISTIČNEGA
VODNIKA TURISTIČNEGA OBMOČJA OBČINE
ŠENTJERNEJ
3. člen
Ob vpisu v register turističnih vodnikov turističnega območja Občine
Šentjernej za opravljanje nalog turističnega vodnika turističnega območja
mora kandidat izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o spodbujanju
razvoja turizma in imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje
enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe in naredijo
tečaj strokovne usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega
območja Občine Šentjernej.
Po izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena bo
kandidat pridobil licenco za turističnega vodnika turističnega območja
Občine Šentjernej.
Dokazilo o usposobljenosti za turističnega vodnika turističnega območja
je tudi licenca turističnega vodnika, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica
Slovenije (v nadaljevanju GZS).
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega
vodenja izvede pooblaščen izvajalec, ki ga izbere in potrdi TIC Šentjernej
v soglasju z županom Občine Šentjernej. Izvajalec tečaja se izbere na
podlagi razpisa. TIC Šentjerenj razpiše termine za izvedbo tečaja in
pogoje za vpis na tečaj.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev licence iz tretjega člena tega odloka
opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog
lokalnega turističnega vodnika turističnega območja Občine Šentjernej
pred izpitno komisijo, kjer sodeluje poleg izvajalcev tečaja član, ki ga v ta
namen imenuje svet zavoda TIC Šentjernej.
Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi pozitivno, lahko preizkus ponovi v
roku 30. dni.
5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike znotraj občine Šentjernej
obsega naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
a. vrste in načini vodenja
b. tehnike vodenja
c. postopki v problematičnih situacijah
d. prostorski in časovni načrt vodenja
2. Dopolnilni načini vodenja
a. psihologija za turistične vodnike
b. retorika
c. bonton in kodeks obnašanja za vodnike
d. osnove poslovanja v turizmu
e. turistična zakonodaja
f. vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela
3. Strokovni predmeti
a. zgodovina lokalnega okolja
b. geografija
c. etnologija
d. turistična podoba občine Šentjernej
e. orientacijsko spoznavanje občine
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4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a. vodenje izbranega dela občine v slovenskem in/ali tujem jeziku, za
katerega kandidat za vodnika pridobi potrdilo simulacija turistične
skupine
b. ogled in vodenje po / v določenih objektih in lokacijah
c. pisni preizkus odgovori na vprašanja
d. seminarska naloga o izbrani temi.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA
OBMOČJA OBČINE ŠENTJERNEJ
6. člen
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega poglavja tega odloka se vpišejo v
register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja Občine
Šentjernej, ki ga vodi TIC Šentjernej po pooblastilu župana Občine
Šentjernej, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo treh let. Po preteku treh let
lahko TIC Šentjernej registracijo podaljša, če na delo turističnega vodnika
turističnega območja Občine Šentjernej ni bilo pritožb in če je lokalni
turistični vodnik v treh letih opravil vsaj 3 vodenja.
7. člen
Lokalni turistični vodnik turističnega območja Občine Šentjernej mora v
času izvajanja nalog turističnega vodništva nositi priponko, ki mu jo izda
TIC Šentjernej in mora biti primerno urejen in oblečen.
Priponka je pravokotne oblike v velikosti 8,5 x 5,5 cm z natisnjenim grbom
Občine Šentjernej, priimkom in imenom ter nazivom Turistični vodnik
turističnega območja, v levem zgornjem kotu je prostor za fotografijo
imetnika izkaznice v velikosti 3 x 3,5 cm.
8. člen
Za kvalitetno opravljena vodenja se šteje, če v roku 15 dni po opravljenem
vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja. Če
pisna pritožba prispe, se o njej obvesti turističnega vodnika turističnega
območja, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v roku 8 dni pisno odzvati na
pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča direktor TIC Šentjernej.
9. člen
Register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Šentjernej
vsebuje naslednje podatke:
- Ime, priimek,
- Prebivališče,
- Podatke o številu ur vodenja za preteklo leto
- Dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti
- Davčna številka
- Podatki o znanju tujih jezikov
- Drugi podatki (telefonska številka, številka telefaksa, e-mail)
10. člen
Podatke o številu vodenj za preteklo leto vnaša TIC ŠENTJERNEJ na
osnovi prejetih evidenc aktivnosti vsakega vodnika.
Poročilo posameznega vodnika mora vsebovati:
- Ime in priimek vodnika
- Osnovne podatke o izvedenih vodenjih v preteklem mesecu - spisek
zavedenih vodenj ter naziv naročnika in število udeležencev za vsako
izmed njih
- Datum in podpis.
11. člen
Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih
posreduje TIC ŠENTJERNEJ najkasneje do 31.1. tekočega leta za
preteklo leto.
Turistični vodnik turističnega območja Občine Šentjernej, ki v svojih
poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz registra lokalnih
turističnih vodnikov Občine Šentjernej.
V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
12. člen
S tem odlokom Občina Šentjernej opredeljuje naslednje programe
turističnega vodenja:
- program vodenja po turističnih znamenitostih občine
- program vodenja po kulturno-etnoloških znamenitostih občine
- program vodenja šolskih skupin po krajih občine
- program vodenja za strokovne ekskurzije, naravoslovne dneve
- program vodenja in ogled kmetije danes in nekoč
- program vodenja po sledeh kulinarike, običajev in tradicije
- program vodenja po podgorjanski vinski cesti.
13. člen
Podatke za programe zagotavljajo:
- turistična in druga društva v Občini Šentjernej
- TIC ŠENTJERNEJ,
- ponudniki nastanitvenih kapacitet in hrane,
- druge zainteresirane pravne in fizične osebe, ki živijo na področju Občine
Šentjernej.
Podatki o programih se dostavijo v pregled TIC Šentjernej, ki jih potrdi in
predhodno uskladi z organom občine, pristojnim za turizem.

URADNI VESTNIK

VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH
VODENJ
14. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj.
Naročila za vodenje sprejemajo:
- TIC ŠENTJERNEJ,
- Turistični vodniki turističnega območja Občine Šentjernej lahko tudi
neposredno sprejmejo naročilo izleta, vendar ga morajo v roku 3 dni pred
izletom uskladiti s Turistično informacijskim centrom Šentjernej.
Za svoje goste lahko naročila sprejemajo tudi turistične agencije in drugi
turistični subjekti, angažirajo pa lahko poleg vodnikov iz registra turistični
vodnikov turističnega območja Občine Šentjernej, tudi vodnike z licenco
GZS.
15. člen
Turistično informacijski center na osnovi prijav turističnega vodnika
turističnega območja vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter o
tem pošlje letno poročilo do 15. februarja za preteklo leto Občini
Šentjernej. Evidenca mora vsebovati podatke:
- kdo je naročil vodenje,
- koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju,
- kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
- utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku 15 dni po odločitvi
direktorja TIC Šentjernej.
16. člen
Turističnim vodnikom turističnega območja Občine Šentjernej se za
opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila
opravljenih ur, vrednost urne postavke vsako leto potrdi na predlog TIC
Šentjernej občinski svet Občine Šentjernej. Pol dnevno vodenje je vodenje
do pet ur, vodenje nad 5 ur do zaključka programa, je celodnevno
vodenje.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
sklep
Št. 03-167/2004-OS
Šentjernej, 23. 04. 2004

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l.1r.

Na osnovi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/2003) in sprejete nove
ekonomske cene programa v vrtcih v občini Šentjernej na 10. redni seji,
dne 28.01.2004, je Občinski svet Občine Šentjernej na 12. redni seji dne
22.04.2004 sprejel naslednji

SKLEP
I. Cena programa za starostno skupino od 1 3 let se zmanjša za 3 % ter
cena programa za otroke v starostni skupini od 3 6 let pa se poveča za 3 %,
in sicer znaša nova ekonomska cena programa v vrtcih:
- Družinska varstva (otroci 1 - 3 let)
79.651,00 SIT
- Otroci 3 - 6 let
68.627,00 SIT
- Otroci s posebnimi potrebami v DV (1 - 3 let) 150.942,00 SIT
- Otroci s posebnimi potrebami 3 - 6 let
130.214,00 SIT
II. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomske
cene programov v vrtcih Občine Šentjernej, št. 032-132/2003-OS.
III. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.05.2004 dalje.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

VII. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja občinski inšpektor in občinski redar
oziroma občinski organ, pristojen za turizem. Turistični vodnik
turističnega območja Občine Šentjernej se je na zahtevo pristojnih služb
dolžan predstaviti z veljavno vodniško izkaznico.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane kazni prihodek
občinskega proračuna.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
sklep
Župan Občine Šentjernej
Št. 03-168/2004-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 22. 04. 2004

VIII. POSEBNE DOLOČBE

Na podlagi predloga Sveta staršev Vrtca Čebelica, glede znižanja plačila
cene vrtca za izpis v poletnih mesecih, je občinski svet Občine Šentjernej
na 12. redni seji, dne 21.04.2004, sprejel naslednji

18. člen
Na območju občine Šentjernej lahko opravlja turistično vodenje le
turistični vodnik turističnega območja Občine Šentjernej, ki je vpisan v
register turističnih vodnikov turističnega območja Občine Šentjernej pri
TIC Šentjernej in vodnik z licenco GZS.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)

SKLEP
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Sveta staršev Vrtca
Čebelica za znižanje plačila cene vrtca za izpis v poletnih mesecih v višini
30% na mesec.
Občina Šentjernej

Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001
in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
razglašam
sklep
Župan Občine Šentjernej
Št. 03-169/2004-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Šentjernej, 04. 03. 2004

Na podlagi predloga g. Jožeta Vrhovška iz Dolenje Stari vasi 22,
Šentjernej ter v skladu s 5. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št.
12/2003) in Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/2000, 79/2001, 30/2002), je Občinski svet Občine Šentjernej na 12.
redni seji, dne 22.04.2004, sprejel naslednji

Na podlagi 24. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države ali občin (Uradni list RS, št. 12/03-v
nadaljevanju: uredba) in predhodno sprejetega letnega programa prodaje
nepremičnin za leto 2004 s strani Občinskega sveta Občine Šentjernej na
seji 10. redni seji, dne 28.01.2004, je Občinski svet Občine Šentjernej na 11.
redni seji, dne 03.03.2004 sprejel

razglašam
sklep
Št. 03-165/2004-OS
Šentjernej, 23. 04. 2004

SKLEP

SKLEP
I. Občinski svet Občine Šentjernej sprejme načrt nabave nepremičnine za
leto 2004 v vsebini iz II. točke tega sklepa.
II. Občinski svet Občine Šentjernej dovoljuje, da se nepremičnina, parc. št.
571/6, pot v izmeri 599 m2 odkupi od Jožeta Vrhovška iz Dolenje Stare
vasi 22, Šentjernej.
III. Občinski svet Občine Šentjernej zadolžuje občinsko upravo, da
pripravi vse potrebno za izpeljavo nakupa v I. točki omenjenega zemljišča
ter to zemljišče s predhodno kupoprodajno pogodbo predlaga za vpis v
zemljiško knjigo.
IV. Vsi stroški postopka prodaje zemljišča bremenijo kupca.

I. Občina Šentjernej kot lastnica nepremičnin parc. št. 754, njiva v izmeri
6600 m2 in parc. št. 2925, travnik v izmeri 12145 m2, obe k.o. Šentjernej,
izvede zamenjavo delov obeh zemljišč, in sicer del parcele št. 754 v velikosti
3195 m2 in del parcele št. 2925 v velikosti 860 m2 za del parcele št. 2924,
njiva v velikosti 1763 m2, k.o. Šentjernej, in sicer z neposredno pogodbo v
skladu z drugim odstavkom točke 2. člena 52 člena uredbe.
II. Razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin, kot jih je ocenil sodni
cenilec gradbene stroke, preračunano v EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, plača investitor v dveh enakih obrokih, in sicer:
50% ob sklenitvi menjalne pogodbe, 50% pa ob sklenitvi pogodbe o
razdelitvi solastnine, ki bo sklenjena takoj po geodetski odmeri, pri čemer
se neplačani del zavaruje z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.
URADNI VESTNIK

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

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB
LETNIH IZVAJALCEV PROGRAMOV V
LETU 2004
za naslednja področja:
1. Predvidena višina razpisanih sredstev:
- za izvajanje programov na področju kulture v višini 1.800.000,00 SIT
- za izvajanje programov na področju športa v višini 6.800.000,00 SIT
- za izvajanje programov društev s področja humanitarnih dejavnosti v
višini
1.300.000,00 SIT
- za izvajanje programov turističnih društev v višini
3.000.000,00 SIT
- za izvajanje programov ostalih društev v višini
588.000,00 SIT
2. Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo svoj sedež v Občini Šentjernej (izjema tega določila velja le za
društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti, njihovi člani
pa so tudi občani Občine Šentjernej),
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji
svo-jih programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
3. Merila, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
- sprejeti Pravilniki, merila in kriteriji za razdeljevanje proračunskih
sredstev, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Šentjernej.
4. Izvajalci programov lahko pošljejo ali osebno oddajo svoje ponudbe v
zaprtih ovojnicah na naslov:
OBČINA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva c.5, p.p. 27
8310 Šentjernej
do 30. junija 2004 do 12.00 ure.
5. Razpisna dokumentacija na predpisanih obrazcih je izvajalcem na
voljo na sedežu Občine Šentjernej (sprejemna pisarna), v ponedeljek in
petek od 8.00 do 11.00 ure in v sredo od 8.00. do 15.00 ure.
6. Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev iz proračuna občine.
7. Prepozno prispele vloge izvajalcev na razpis se zavržejo, v primeru
pravočasno oddanih a nepopolnih vlog, bodo izvajalci programov pisno
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vloge. Vloge, ki v predpisanem roku
ne bodo dopolnjene se zavržejo.
8. Izvajalci programov bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 30 dni
od zaključka razpisa.
9. Z izbranimi izvajalci programov bo župan Občine Šentjernej podpisal
ustrezno pogodbo.
10. Vse dodatne informacije so izvajalcem na voljo na tel. 07/39-33-560
kontaktna oseba ga. Mojca KASTELIC.
Številka: 025-01-74/2004-FH
Šentjernej, dne 14.05.2004

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 2. in 3. člena Pravilnika o vrednotenju projektov in programov
na področju kulture v občini Šentjernej, sprejetega na 23. redni seji
občinskega sveta Občine Šentjernej, dne 27.06.2001 (Občinski vestnik
Občine Šentjernej št. 02/01) objavlja Občina Šentjernej , Trubarjeva c. 5,
8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA
PODROČJU IZVAJANJA KULTURNIH
DEJAVNOSTI V OBČINI ŠENTJERNEJ ZA
LETO 2004
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Šentjernej za
področje izvajanja kulturnih dejavnosti je sofinanciranje naslednjih
programov:
- za varstvo kulturne dediščine,
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- za ljubiteljsko kulturno dejavnost,
- za priznanja članom društev in ostalim delavcem, ki delajo na področju
kulture.
2. Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo
naslednji izvajalci kulturnih programov na območju Občine Šentjernej:
- kulturno - umetniška društva,
- osnovne šole,
- drugi izvajalci oziroma organizacije, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti v kulturi.
3. Izvajalci programov na področju izvajanja kulturnih dejavnosti v občini
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene redne vaje,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih
rezultatih.
4. Kriteriji in merila za vrednotenje programov kulture v občini in delitev
finančnih sredstev iz občinskega proračuna so navedeni v Pravilniku o
vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini
Šentjernej, ki jih je sprejel in potrdil Občinski svet Občine Šentjernej, dne
27.06.2001 (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/2001).
5. Župan Občine Šentjernej z izvajalci programov na področju kulturnih
dejavnosti sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih kulturnih programov
v občini, v kateri se časovno opredelijo roki za izplačilo sredstev in način
nadzora nad porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem morajo
biti izplačana do konca proračunskega leta 2004.
6. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih
programov je 30 dni od objave razpisa.Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se
šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do
razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega
roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do
12. ure. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.
7. Izvajalci projektov in programov na področju kulture v Občini
Šentjernej dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki in v zaprti kuverti z
oznako: “Za sofinanciranje projektov in programov na področju kulture ne odpiraj”, na naslov Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, p. p. 27, 8310
Šentjernej.
Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani kuverte.
Če društvo pošlje ponudbo po pošti, se šteje za pravočasno predloženo
ponudbo, ponudba, ki je občini dostavljena v roku, ki je določen v razpisu.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu
občine ali preko telefona (07) 39-33-560, kontaktna oseba ga. Mojca
KASTELIC.
9. Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev iz proračuna občine.
10. Izvajalci projektov in programov na področju kulture v Občini
Šentjernej lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno na sedežu
Občine Šentjernej (sprejemna pisarna) v ponedeljek in petek od 8.00
11.00 ure in v sredo od 8.00. 15.00 ure.
11. Izvajalci projektov in programov na področju kulture morajo ob
oddaji vloge za sofinanciranje kulturnih programov izpolniti naslednje
enotne predpisane priloge in dostaviti naslednje priloge:
- društva: PRILOGE 1, 3, 4, 5 in 6/2003; 1, 2, 4, in 5/2003; KOPIJO
STATUTA KLUBA ALI DRUŠTVA, ZAPISNIK ZADNJEGA
OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA ALI KLUBA,
- osnovni šoli: PRILOGE 1, 3 in 6/2003; 1 /2003.
- lastniki kulturnih spomenikov: PRILOGO 2, 3, 4 in 6/2003; PRILOGO
2/2003.
12. Predlagatelji programov na področju kulture v Občini Šentjernej
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30. dni po preteku zadnjega
roka za pritožbe.
Številka: 025-04-21/2004-FH
Šentjernej, dne 14.05.2004
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Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 4. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko
obvezo, predstavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez,
sprejetega na 23. redni seji občinskega sveta Občine Šentjernej, dne
27.06.2001 (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 02/01), objavlja Občina
Šentjernej, Trubarjeva c.5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
NA PODROČJU HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI,
ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in
zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov,
društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov,
njihovih združenj in zvez za leto 2004
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Šentjernej za
področje izvajanja dejavnosti je financiranje in sofinanciranje naslednjih
programov:
- humanitarnim organizacijam v višini
1.300.000,00 SIT
- redna dejavnost turističnih društev
3.000.000,00 SIT
- za redno dejavnost ostalih društev
588.000, 00SIT
- za priznanja članom izvajalcev, izvajalcem in ostalim delavcem pri
izvajalcih,
2. Na razpis za financiranje in sofinanciranje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko
obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe
občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih
združenj in zvez, se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov:
- organizacije in društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti,
katerih člani so tudi občani Občine Šentjernej,
- turistična društva,
- ostale organizacije, društva, združenje in zveze.
3. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- le društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko
svoj sedež tudi izven območja Občine Šentjernej, njihovi člani pa morajo
biti tudi občani Občine Šentjernej,
- da so registrirani za opravljanje dejavnosti na svojem področju,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih
rezultatih.
4. Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje programov na
področju delovanja izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za
vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa
specifične potrebe občanov, društev interesnih stanovskih dejavnosti
občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej, ki so sestavni del
Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju
humanitarne dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in
zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanov, društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki ga je na svoji
23. redni seji, dne 27.06.2001 sprejel Občinski svet Občine Šentjernej.
5. Župan Občine Šentjernej z izvajalci programov sklene pogodbe o
sofinanciranju izbranih programov v občini, v kateri se časovno opredelijo
roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad porabljenimi sredstvi.
Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana do konca
proračunskega leta 2004.
6. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov je
30 dni od objave razpisa.Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za
pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka.
Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Vloge,
oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.
7. Izvajalci projektov in programov na področju kulture v Občini
Šentjernej dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki in v zaprti kuverti z
oznako: “Za sofinanciranje društev - ne odpiraj”, na naslov Občina
Šentjernej, Trubarjeva c.5, 8310 Šentjernej.
Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani kuverte.

8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu
občine ali preko telefona 07/39-33-560, kontaktna oseba ga Mojca
KASTELIC.
9. Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev
iz proračuna občine.
10. Izvajalci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno na sedežu
Občine Šentjernej (sprejemna pisarna) v ponedeljek in petek od 8.00
11.00 ure in v sredo od 8.00. 15.00 ure.
11. Izvajalci programov morajo ob oddaji vloge za financiranje in
sofinanciranje programov izpolniti naslednje enotne predpisane priloge in
dostaviti naslednje priloge:
- organizacije in društva, ki delujejo na področju humanitarnih organizacij:
PRILOGE (1, 5 in 6/2004; 1, 7 in 8/2004), kopijo statuta in zapisnik
zadnjega občnega zbora,
- turistična društva: PRILOGE (2, 5 in 6/2004; 2, 7 in 8/2004), kopijo
statuta, zapisnik občnega zbora,
- ostali izvajalci: PRILOGE (4, 5, 6/2004; 4, 7 in 8/2004), kopijo statuta,
zapisnik občnega zbora.
12. Izvajalci programov bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30
dni po preteku razpisnega roka.
Številka: 025-01-74/2004-FH
Šentjernej, dne 14.05.2004

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 10. člena zakona o športu (Uradni list RS; št. 22/98) in 2. člena
Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Šentjernej,
sprejetega na 25. redni seji občinskega sveta Občine Šentjernej dne 27. 09.
2001 (Občinski vestni Občine Šentjernej št. 05/01) objavlja Občina
Šentjernej, Trubarjeva c.5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA
PODROČJU ŠPORTA V OBČINI
ŠENTJERNEJ ZA LETO 2004
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Šentjernej za
področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
1. INTERESNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 1.000.000,00 SIT
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V
KVALITETNI IN VRHUNSKI ŠPORT
4.500.000,00 SIT
3. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST MLADINE IN ODRASLIH
1.000.000,00 SIT
4. ŠOLANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TRENERJEV
IN SODNIKOV
100.000,00 SIT
5. ŠPORTNE PRIREDITVE
200.000,00 SIT
6. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM.
2. Na razpis za sofinanciranje programov športa se lahko prijavijo
naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine Šentjernej:
- športna društva in klubi,
- šolske in vzgojno-varstvene organizacije,
- drugi izvajalci oziroma organizacije športnih programov, ki so registrirani
za opravljanje dejavnosti v športu.
3. Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo zagotovljeno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih
rezultatih.
4. Kriteriji in merila za vrednotenje programov športa v občini in delitev
finančnih sredstev iz občinskega proračuna so navedeni v Pravilniku o
vrednotenju športnih programov v Občini Šentjernej, ki jih je sprejel in
potrdil Občinski svet Občine Šentjernej.
5. Župan Občine Šentjernej z izvajalci športnih programov sklene
pogodbe o sofinaciranju izbranih programov športa v občini, v kateri se
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časovno opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad
porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana
do konca proračunskega leta 2004.
6. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev športnih
programov je do 30. junija 2004. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje
za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega
roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v
občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo. Izvajalci, ki bodo v
predpisanem roku dostavili nepopolno dokumentacijo bodo pisno
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Vloge, ki v predpisanem roku ne
bodo dopolnjene, se zavržejo.
7. Izvajalci športnih programov v Občini Šentjernej dostavijo svoje
ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje
športnih programov - ne odpiraj”, na naslov OBČINA ŠENTJERNEJ,
Trubarjeva c.5, p.p.27, 8310 Šentjernej.
Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani kuverte.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu
občine ali preko telefona 07/39-33-560, kontaktna oseba ga Mojca
KASTELIC.

dokumentacijo osebno na sedežu Občine Šentjernej (sprejemna pisarna)
v ponedeljek in petek od 8.00 11.00 ure in v sredo od 8.00. 15.00 ure.
10. Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev iz proračuna občine.
11. Izvajalci programov morajo ob oddaji vloge za financiranje in
sofinanciranje programov izpolniti naslednje enotne predpisane priloge in
dostaviti naslednje priloge:
- Društva in klubi, ki delujejo na področju športa: PRILOGE (3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 in 12/2004; 3/2004), kopijo statuta in zapisnik zadnjega občnega
zbora,
- OŠ in VRTEC: PRILOGE (1, 2, 9 in 12/2004; 1/2004),
- Planinsko društvo: PRILOGE (10 in 11/2004; 12/2004), kopijo statuta,
zapisnik občnega zbora.
12. Predlagatelji programov na področju športa v Občini Šentjernej bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po preteku razpisnega
roka.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Številka: 025-05-15/2004-FH
Šentjernej, dne 14.05.2004

9. Izvajalci programov športa v Občini Šentjernej lahko dvignejo razpisno

Občinski svet Občine Šentjernej je na predlog občinske uprave Občine Šentjernej ter po obravnavi sprejel

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ŠENTJERNEJ
ZA OBDOBJE OD 2004 DO 2007
1.) DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Rekonstrukcija OŠ Šentjernej s prizidkom inv. 2004-2010
projektna dokumentacija
izvedba del
120.000.000
SKUPAJ:
225.000.000
Razširitev Vrtca Čebelica
projektna dokumentacija
izvedba del (nadaljevanje od 2006 - 2007)
Sofinancianje MŠZS
SKUPAJ:
202.000.000
Ureditev Zdravstvene postaje Šentjernej
projektna dokumentacija
razširitev parkirnih prostorov
izgraditev dvigala (nadaljevanje 2006 - 2007)
sofinanciranje ZD Novo mesto
SKUPAJ:
58.000.000
Plinifikacija osnovne šole
plinifikacija kotlovnice
SKUPAJ:
20.000.000
2) ŠPORT
Športno rekreacijski center Hipodrom
vodenje postopka UN
idejni projekt (nogomet, igrišče in ostali šp. objekti)
projektna dokumentacija
odkup zemljišč
kom. opremeljenost (nadaljevanje od 2006-2008) 50.000.000
sofinanciranje MŠZS
izvedba del (nadaljevanje od 2006 - 2008) 200.000.000
SKUPAJ:
535.100.000
3) KULTURA
Upravno kulturni objekt v Šentjerneju
projektna dokumentacija
izvedba del
70.000.000
SKUPAJ:
255.000.000
4) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
Centr. čistilna naprava/individualni projekt
tehnična dokumentacija
izgradnja in nadzor
SKUPAJ:
250.000.000
Primarna kanalizacija
izgradnja - kanal 1
10

inv.2004-2007
5.000.000
100.000.000
105.000.000

2004
5.000.000
15.000.000
20.000.000

2005
0
30.000.000
30.000.000

2006
0
35.000.000
35.000.000

2007
0
20.000.000
20.000.000

2.000.000
200.000.000
0
202.000.000

0
0
0
0

2.000.000
50.000.000
0
52.000.000

0
70.000.000
0
70.000.000

0
80.000.000
0
80.000.000

3.000.000
20.000.000
30.000.000
5.000.000
58.000.000

0
0
0
0
0

3.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
23.000.000

0
10.000.000
10.000.000
0
20.000.000

0
0
15.000.000
0
15.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000
20.000.000

0
0

0
0

0
0

1.800.000
800.000
2.500.000
140.000.000
50.000.000
40.000.000
50.000.000
285.100.000

0
0
0
0
0
0
0
0

1.800.000
800.000
2.500.000
70.000.000
0
0
0
75.100.000

0
0
0
70.000.000
50.000.000
40.000.000
50.000.000
210.000.000

0
0
0
0
0
0
0
0

15.000.000
170.000.000
185.000.000

15.000.000
0
15.000.000

0
50.000.000
50.000.000

0
50.000.000
50.000.000

0
70.000.000
70.000.000

10.000.000
240.000.000
250.000.000

10.000.000
50.000.000
60.000.000

0
50.000.000
50.000.000

0
70.000.000
70.000.000

0
70.000.000
70.000.000

107.499.913

42.000.000

32.749.957

32.749.957

0
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inv. 2004-2010

izgradnja - kanal 2
izgradnja - kanal 3
izgradnja - kanal 4
SKUPAJ:
191.076.529
Sekundarna kanalizacija
kanal 1
kanal 2
kanal 3
kanal 4
nepredvidena dela
vodenje investicije
SKUPAJ:
461.431.555
Zbirno reciklažni center - ZRC
projekt.dokumentacija in izvedba del
SKUPAJ:
42.000.000
Center za ravnanje z odpadki Dolenjske - CeROD
sofinanciranje
SKUPAJ:
146.911.749
Vodovod Šentjernej - Dol. Stara vas
izvedba del
SKUPAJ:
50.000.000
Vodovod Ledeča vas - Groblje pri Prekopi
izvedba del
SKUPAJ:
30.000.000
Vodovod Groblje pri Prekopi - Ostrog
izvedba del
SKUPAJ:
25.000.000
Vodovod Ostrog - Šentjakob
izvedba del
SKUPAJ:
120.000.000
Rekonstrukcija vodovoda Šmarje - Šentjernej
izvedba del
SKUPAJ:
30.000.000
Vodovod Zameško (delno)
izvedba del
SKUPAJ:
15.000.000
Povezovalni cevovod in črpališče Kaminšček
izvedba del
SKUPAJ:
80.000.000
Pokopališče v Gradišču
odkup zemljišč
projektna dokumentacija
izvedba del
SKUPAJ:
81.000.000
Pokopališče v Grobljah pri Prekopi
odkup zemljišč za ureditev parkirnih prostor

SKUPAJ:
3.000.000
Pokopališče Šmarje
sanacija pokopališča
SKUPAJ:
13.000.000
Pokopališče Orehovica
odkup zemljišč
izvedba del
SKUPAJ:
54.000.000
Pokopališče Otok
sofinanciranje Občine Šentjernej
sofinanciranje Občine Škocjan
SKUPAJ:
16.322.000
5) CESTNA INFRASTRUKTURA
Sanacija mostu in preplastitev LC Dol. Vrhpolje
izvedba del
SKUPAJ:
37.000.000
Sanacija mostu Gor. Vrhpolje
izvedba del
SKUPAJ:
15.000.000

inv. 2004-2007 2004

2005

63.163.944
14.670.300
5.742.372
191.076.529

38.000.000
14.670.300
0
94.670.300

25.163.944
0
5.742.372
63.656.273

0
0
0
32.749.957

0
0
0
0

145.146.330
120.308.390
56.082.130
89.721.220
41.125.807
9.047.678
461.431.555

90.405.921
0
0
0
9.040.592
1.988.930
101.435.443

54.740.410
0
56.082.130
48.690.995
15.951.353
4.509.298
178.974.186

0
120.308.390
0
41.030.225
16.133.862
3.549.450
181.021.926

0
0
0
0
0
0
0

42.000.000
42.000.000

42.000.000
42.000.000

0
0

0
0

0
0

146.911.749
146.911.749

25.000.000
25.000.000

55.826.465
55.826.465

24.974.997
24.974.997

41.110.287
41.110.287

50.000.000
50.000.000

0
0

15.000.000
15.000.000

20.000.000
20.000.000

15.000.000
15.000.000

30.000.000
30.000.000

0
0

15.000.000
15.000.000

15.000.000
15.000.000

0
0

25.000.000
25.000.000

0
0

15.000.000
15.000.000

10.000.000
10.000.000

0
0

0
120.000.000

0
0

50.000.000
50.000.000

70.000.000
70.000.000

0
0

30.000.000
30.000.000

0
0

15.000.000
15.000.000

15.000.000
15.000.000

0
0

15.000.000
15.000.000

0
0

15.000.000
15.000.000

0
0

0
0

80.000.000
80.000.000

0
0

20.000.000
20.000.000

30.000.000
30.000.000

30.000.000
30.000.000

7.000.000
4.000.000
70.000.000
81.000.000

0
0
0
0

3.500.000
4.000.000
25.000.000
32.500.000

3.500.000
0
25.000.000
28.500.000

0
0
20.000.000
20.000.000

3.000.000
3.000.000

0
0

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

0
0

13.000.000
13.000.000

0
0

8.000.000
8.000.000

5.000.000
5.000.000

0
0

15.000.000
39.000.000
54.000.000

15.000.000
0
15.000.000

0
39.000.000
39.000.000

0
0
0

0
0
0

8.161.000
8.161.000
16.322.000

8.161.000
8.161.000
8.161.000

0

0

0

0

0
0
0

37.000.000
37.000.000

5.000.000
5.000.000

20.000.000
20.000.000

12.000.000
12.000.000

0
0

15.000.000
15.000.000

0
0

7.500.000
7.500.000

7.500.000
7.500.000

0
0

URADNI VESTNIK

2006

2007
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inv. 2004-2010

inv. 2004-2007 2004

Sanacija ceste Dol. Maharovec
izvedba del
30.000.000
5.000.000
SKUPAJ:
30.000.000
30.000.000
5.000.000
HP in AP Dobravica - Brezovica - II. faza
izvedba del
60.000.000
0
SKUPAJ:
60.000.000
60.000.000
0
AP Gradišče
projektna dokumentacija in izvedba del
35.000.000
20.000.000
SKUPAJ:
35.000.000
35.000.000
20.000.000
Izvedba JR, HP in rekonstrukcija križišča v Pristavi
projektna dokumentacija
5.000.000
5.000.000
izvedba del
50.000.000
0
SKUPAJ:
55.000.000
55.000.000
5.000.000
Rekonstrukcija ceste COŽ - Pleterje
projektna dokumentacija
3.600.000
3.600.000
ureditev odvodnjavanja
15.000.000
0
izvedba del
65.000.000
0
SKUPAJ:
83.600.000
83.600.000
3.600.000
Dovozna cesta Podgorje - Obrtna cona
projektna dokumentacija in izvedba del
60.000.000
30.000.000
SKUPAJ:
60.000.000
60.000.000
30.000.000
Rekonstrukcija ceste v Orehovici (od pokopališča do OŠ)
izvedba del
50.100.000
10.100.000
SKUPAJ:
50.100.000
50.100.000
10.100.000
Rekonstrukcija COŽ
10.800.000
10.800.000
izvedba del
107.000.000 0
SKUPAJ:
117.800.000 117.800.000 10.800.000
6) UREJANJE PROSTORA
ZN industrij.-storitvene cone v Šentjerneju - Sejmišče II
sprememba plana in PUP
4.500.000
1.500.000
projekt. dok. za komunal. infrastrukturo
5.000.000
5.000.000
SKUPAJ:
9.500.000
9.500.000
6.500.000
ZN za industrij.-obrtno cono v Dol. Mokrem polju
projektna dokumentacija
5.000.000
0
odkup zemljišč (se nadaljuje od 2006-2010)
90.000.000
50.000.000
0
komunal. oprem. zemljišč (se nadaljuje 2006-2010) 280.000.000
20.000.000
0
SKUPAJ:
445.000.000 75.000.000
0
Spremem. in dopol. sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Šentjernej
program opremljanja stavbnih zemljišč
1.500.000
1.500.000
spremembe družb. plana Obč. Šentjernej
4.000.000
0
SKUPAJ:
5.500.000
5.500.000
1.500.000
ZN za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej (vključen Hipot Hyb)
program opremlj. kom. infrastrukture
1.000.000
1.000.000
komunalna opremljenost zemljišč
60.000.000
10.000.000
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
0
0
SKUPAJ:
61.000.000
61.000.000
11.000.000
ZN terciarne in kvartarne dejavnosti - pošta, lekarna, policija
komunalna opremljenost zemljišč
40.000.000
25.000.000
izvedba del: oddaja del koncesionarju
0
0
SKUPAJ:
40.000.000
40.000.000
25.000.000
ZN stanovanjske cone - Sejmišče III
program opremlj. kom. infrastrukture
1.500.000
1.500.000
komunalna opremljenost zemljišč
95.000.000
25.000.000
SKUPAJ:
96.500.000
96.500.000
26.500.000
ZN terciarne cone s stanovanjsko gradnjo Kaluder - 1. faza
projektna dokumentacija
4.000.000
0
sprememba ZN
2.000.000
0
program opremlj. kom. infrastrukture
1.000.000
0
komunalna opremljenost zemljišč
90.000.000
0
izvedba projekta: oddaja del koncesionarju
0
0
SKUPAJ:
97.000.000
97.000.000
0

2005

URADNI VESTNIK

2007

10.000.000
10.000.000

15.000.000
15.000.000

0
0

25.000.000
25.000.000

20.000.000
20.000.000

15.000.000
15.000.000

15.000.000
15.000.000

0
0

0
0

0
15.000.000
15.000.000

0
20.000.000
20.000.000

0
15.000.000
15.000.000

0
7.500.000
30.000.000
37.500.000

0
7.500.000
30.000.000

0
0
5.000.000
5.000.000

30.000.000
30.000.000

0
0

0
0

25.000.000
25.000.000
0
32.000.000
32.000.000

15.000.000
15.000.000
0
35.000.000
35.000.000

0
0
0
40.000.000
0

3.000.000
0
3.000.000

0
0
0

0
0
0

2.000.000
0
0
2.000.000

3.000.000
50.000.000
20.000.000
73.000.000

0
0
0
0

0
3.000.000
3.000.000

0
1.000.000
1.000.000

0
0
0

30.000.000
0
30.000.000

20.000.000
0
20.000.000

0
0
0

15.000.000
0
15.000.000

0
0
0

0
0
0

0
30.000.000
30.000.000

0
40.000.000
40.000.000

0
0
0

4.000.000
2.000.000
1.000.000
30.000.000
0
37.000.000

0
0
0
0
0
0
30.000.000
30.000.000
0
0
30.000.000
30.000.000
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 Topolov- Številka: 032-166/2004-OS
Datum: 17. 12. 2003
šek; grafična priprava: Andreja Milavec, s. p.; tisk: Grafika Bucik d. o. o.

12

2006

