Številka 1/2005

Šentjernej, 18. marec 2005

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca na območju Občine Šentjernej
Št. 01-245/2005-OS
Šentjernej, 11. 02. 2005

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) ter 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS,
št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 18. redni seji, dne 10.02.2005 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI ŠTEVILA OTROK V ODDELKIH VRTCA NA OBMOČJU OBČINE ŠENTJERNEJ
1. člen
Število otrok v oddelkih vrtca na območju Občine Šentjernej presega
število otrok kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) za največ 2 otroka v oddelku v
naslednjih razmerah oziroma okoliščinah:
če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost;
v primerih ko je vpis toliko povečan, da bi bila potrebna
odklonitev otrok;

-

zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se ga od 01.01.2005 do 31.08.2005.

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
Spremembo tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema
v upravljanju JP Komunala Novo mesto d. o. o.
Št. 01-247/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 11. 02. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi Uredb in navodil cen o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, izdanih s strani Vlade RS in 35., 36. in 37. člena Odloka o javnem
vodovodu in oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej št. 2/01) ter 15. in 22. člen Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03), je občinski svet Občine Šentjernej na 18. redni seji, dne 10.02.2005, sprejel

SPREMEMBO TARIFNEGA PRAVILNIKA ZA OBRAČUN OSKRBE S PITNO VODO IZ
VODOVODNEGA SISTEMA V UPRAVLJANJU JP KOMUNALA NOVO MESTO, d.o.o.
I.
Spremeni se 9. člen Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo
v celoti in nadomesti z novim 9. členom, ki se glasi:«
Znesek števnine v obračunskem obdobju dobimo kot zmnožek pretoka
vodomera in cene vode na dan uveljavitve števnine.
ŠTEVNINA = Qn (m3/h) x CENA VODE (SIT/m3) na dan
uveljavitve števnine x obračunsko obdobje (mesec).
Znesek števnine se s spremembo cene pitne vode na območju Občine
Šentjernej ne bo spremenil.
Povišanje zneska števnine se obravnava in sprejema ločeno od predloga
cene za povečanje pitne vode.

II.
Vse ostale določbe Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo
v Občini Šentjernej ostanejo nespremenjene.
III.
Spremembo Tarifnega pravilnika sprejme ustrezen občinski organ,
veljati pa začne osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Sklep
Št. 01-255/2005-OS
Šentjernej, 11. 02. 2005

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

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 18.
redni seji, dne 10.02.2005, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej je s tajnimi volitvami imenoval pet
članov Statutarno pravne komisije Občine Šentjernej, do lokalnih volitev, v
sledeči sestavi:
1.BRULC Jože, roj. 20.03.1956, Cerov Log 55, Šentjernej
2.JUDEŽ Jože, roj. 27.09.1977, Prapreče 2, Šentjernej
3.PAVLIČ Albert, roj. 06.10.1960, Staro sejmišče 5, Šentjernej
4.ZORETIČ Alojz, roj. 22.06.1950, Turopolje 24, Šentjernej

5.TURK Pavel, roj. 21.01.1941, Prvomajska 4, Šentjernej
II.
Občinski svet Občine Šentjernej zadolži župana Občine Šentjernej, da
skliče prvo sejo Statutarno pravne komisije Občine Šentjernej.

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 2005
za naslednja področja:
1. Predvidena višina razpisanih sredstev:
- za izvajanje programov na področju kulture v višini
1.900.000,00 SIT
- za izvajanje programov na področju športa v višini
5.200.000,00 SIT
- za izvajanje programov društev s področja humanitarnih dejavnosti v
višini
590.000,00 SIT
- za izvajanje programov turističnih društev v višini
2.000.000,00 SIT
- za izvajanje programov ostalih društev v višini
613.000,00 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 svojih
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 6. maja 2005 do 12. 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: 025-07-190/2005-FH
Šentjernej, dne 15.03.2005
OBČINA ŠENTJERNEJ
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 2005
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Šentjernej za
področje izvajanja kulturnih dejavnosti je sofinanciranje naslednjih programov:
· za varstvo kulturne dediščine,
· 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 2005.
6. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih
programov je do 6. maja 2005 do 12.00 ure. 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 6/2004; 1, 2, 4, in 5/2004; KOPIJO
STATUTA KLUBA ALI DRUŠTVA, ZAPISNIK ZADNJEGA OBČNEGA
ZBORA DRUŠTVA ALI KLUBA,
· osnovni šoli: PRILOGE 1, 3 in 6/2004; 1 /2004.
· lastniki kulturnih spomenikov: PRILOGO 2, 3, 4 in 6/2004; PRILOGO
2/2005.
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: 025-04-60/2005-FH
Šentjernej, dne 15.03.2005
OBČINA ŠENTJERNEJ
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 2005
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Šentjernej za
področje izvajanja dejavnosti je financiranje in sofinanciranje naslednjih
programov:
· humanitarnim organizacijam v višini
590.000,00 SIT
· redna dejavnost turističnih društev
2.000.000,00 SIT
· za redno dejavnost ostalih društev
613.000, 00SIT
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· 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 2005.
6. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov je do
6. maja 2005 do 12.00 ure. 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 sedež
u 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 sedež
u 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 6/2005; 1, 7 in 8/2005), kopijo statuta in zapisnik
zadnjega občnega zbora,
· turistična društva: PRILOGE (2, 5 in 6/2005; 2, 7 in 8/2005), kopijo
statuta, zapisnik občnega zbora,
· ostali izvajalci: PRILOGE (4, 5, 6/2005; 4, 7 in 8/2005), kopijo statuta,
zapisnik občnega zbora.
12. Izvajalci programov bodo o izidu javnega razpisa obvešč
eni v roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Številka: 025-03-45/2005-FH
Šentjernej, dne 15.03.2005

OBČINA ŠENTJERNEJ
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 2005
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna občine Šentjernej za področje
športa je sofinanciranje naslednjih programov:
1. INTERESNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
450.000,00 SIT
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V
KVALITETNI IN VRHUNSKI ŠPORT 4.000.000,00 SIT
3. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST MLADINE IN
ODRASLIH
450.000,00 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 časovno
opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad porabljenimi sredstvi.
Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana do konca proračunskega
leta 2005.

6. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev športnih
programov je do 06. maja 2005 do 12.00 ure. 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 sedež
u občine ali preko telefona 07/39-33-560, kontaktna oseba ga Mojca
KASTELIC.
9. Izvajalci programov športa 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.
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 12/2005; 3/2005), kopijo statuta in zapisnik zadnjega občnega zbora,
· OŠ in VRTEC: PRILOGE (1, 2, 9 in 12/2005; 1/2005),
· Planinsko društvo: PRILOGE (10 in 11/2005; 12/2005), 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.
Številka: 025-05-50/2005-FH
Šentjernej, dne 15.03.2005
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