Šentjernej, 29. junij 2009

Številka 5/2009

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2009
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-277/2009-OS
Šentjernej, 23.06.2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 12/07 UPB1) je Občinski svet Občine Šentjernej na 26. redni seji, dne 23.06.2009 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šentjernej za leto 2009 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:
v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.163.409
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.766.044
70 DAVČNI PRIHODKI
4.146.545
700 Davki na dohodek in dobiček
3.632.518
703 Davki na premoženje
302.102
704 Domači davki na blago in storitve
211.925
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
619.499
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
57.750
711 Takse in pristojbine
4.500
712 Globe in druge denarne kazni
7.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
62.025
714 Drugi nedavčni prihodki
487.724
72 KAPITALSKI PRIHODKI
170.701
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
130.701
73 PREJETE DONACIJE
20.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
20.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.206.664
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.206.664
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.219.184
40 TEKOČI ODHODKI
2.884.269
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
425.438
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 61.063

402 Izdatki za blago in storitve
2.253.955
403 Plačila domačih obresti
115.723
409 Rezerve
28.090
41 TEKOČI TRANSFERI
1.810.384
410 Subvencije
160.710
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
1.167.730
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
107.168
413 Drugi tekoči domači transferi
374.776
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.329.531
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.329.531
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
195.000
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
63.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
132.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-4.055.775
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2009
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
410
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
410
750 Prejeta vračila danih posojil
410
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
410
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2009
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.000.000
50 ZADOLŽEVANJE
4.000.000
500 Domače zadolževanje
4.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
284.012
55 ODPLAČILA DOLGA
284.012
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550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

284.012
-339.377
3.715.988
4.055.775

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

339.377

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Šentjernej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
·
prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07, ZVPoz-UPB1),
·
prihodki od taks za onesnaževanje okolja,
·
prihodki od komunalnih prispevkov,
·
prihodki iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje,
·
nepovratna sredstva iz javnih razpisov in
·
prihodki prejeti iz državnega proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v
okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega
uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če
so zanj načrtovane pravice porabe na proračunski postavki v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu
razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve
občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 10.000 evrov.
Na predlog za finance odgovornega organa občinske uprave odloča o
porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49.
člena ZJF do višine oblikovanih sredstev župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 2.086,46 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2009 zadolži v višini 4.000.000 evrov za investicijo Večnamenski objekt
v Šentjerneju.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov
občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
občina, ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno
odločujoč vpliv na upravljanje)
O zadolžitvi in poroštvu posrednim uporabnikom občinskega proračuna,
javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugim pravnim
osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno odločujoč vpliv
odloča občinski svet in se lahko zadolžijo in dobijo poroštvo le pod pogoji
in s soglasjem občinskega sveta.
12 člen
(obseg zadolženosti občine zaradi neenakomernega pritekanja
prihodkov
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more
uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo, ki mora
biti odplačan do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjernej v letu 2010, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o proračunu
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 19/2008). Odlok
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
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Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

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

1.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči
družini na domu

2.
3.

Številka: 032-285/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in
5/09), 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007UPB2 /23/2007 popr., 41/2007 popr./, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45),
13. člena Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči
družini na domu in merilih za določanje plačil storitev (Ur. l. RS, št.
12/2001) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej št. 12/07 UPB 1), je Občinski svet na 26. seji, dne
23.06.2009, sprejel

4.

prvo starostno obdobje (1-3 let) in družinska
varstva
486,21 Ä
drugo starostno obdobje (3-6 let)
344,66Ä
otroci s posebnimi potrebami iz prvega starostnega obdobje
(1-3 let) in družinska varstva
942,42Ä
otroci s posebnimi potrebami iz drugega starostnega
obdobja (3-6 let)
659,32Ä

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01.07.2009.
III.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-48/2007-OS,
z dne 14.02.2007.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE
POMOČI DRUŽINI NA DOMU
I.
Občinski svet Občine Šentjernej daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve Center za socialno delo Novo mesto, v višini 14,96 Ä na
efektivno uro.
II.
Strošek vodenja in koordinacije pomoči družini na domu za občino
Šentjernej znaša mesečno 836,17 Ä, za 0,21 strokovnega delavca.

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

III.
Občina krije stroške vodenja in stroške koordinacije socialno
varstvene storitve pomoči družini na domu ter subvencionira ceno
efektivne ure v višini 70%.
Uporabnik storitve plača 30% cene efektivne ure.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu ((Ur.l. RS, št. 22/89, 27/2002
Odl.US: U-I-210/98-32), Nacionalnega programa športa v RS (Ur.l.
RS, št. 24/00 in 31/00), 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1) in Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 4/2009), je Občinski svet Občine
Šentjernej na svoji 26. redni seji, dne 23.06.2009, sprejel

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej, uporablja pa se od 1.7.2009.

SKLEP o letnem programu športa v
Občini Šentjernej za leto 2009
Številka: 032-283/2009-OS
Datum: 23.06.2009

SKLEP
o letnem programu športa v Občini
Šentjernej za leto 2009

V.
Z dnem uporabe tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032-48/2007-OS,
z dne 14.02.2007.

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

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
S K L E P o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v občini Šentjernej
Številka: 032-284/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 UPB2 in
25/08)), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter
22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej
št. 12/07 UPB1), je Občinski svet Občine Šentjernej, na predlog
Osnovne šole Šentjernej, na 26. redni seji, dne 23.06.2009, sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen programov
predšolske vzgoje v občini Šentjernej
I.
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Čebelica pri
Osnovni šoli Šentjernej po posameznih programih znašajo mesečno:

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

1. člen
Občina Šentjernej z letnim programom športa določa športne
programe, ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz občinskega proračuna,
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa,
ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
Športna društva so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Društva
spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati
posledice današnjega načina življenja in dela ter preprečiti upadanje
splošne vitalnosti človeka.
2. člen
Letni programa športa v občini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da bo
Občina Šentjernej v občinskem proračunu za leto 2009 izvajalcem
športnih programov namenila največ do višine 13.200,00Ä.
3. člen
Iz proračuna Občine Šentjernej se v letu 2009 zagotovijo sredstva za
sofinanciranje programov športa, ki jih izvajalci športne dejavnosti
prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne
dokumentacije.
4. člen
Občina Šentjernej z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej za leto
2009 (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 19/08) zagotavlja
proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov.
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5. člen
V Letnem programu športa v občini Šentjernej za leto 2009 se
sofinancirajo naslednje vsebine:
- interesna športna vzgoja otrok:
§ interesna športna vzgoja predšolskih otrok (zlati sonček,
naučimo se plavati, ciciban planinec): do višine 1.700,00 Ä
§ interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlati sonček,
krpan, naučimo se plavati): do višine 2.500,00 Ä
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in
vrhunski šport: do višine 1.000,00 Ä
§ športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
§ športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski
šport
- kakovostni in vrhunski šport: do višine 2.000,00 Ä
§ kakovostni šport
§ vrhunski šport
- športne prireditve: do višine 1.000,00 Ä
- športna rekreacija: do višine 1.000,00 Ä
- rekreativne prireditve in rekreativne lige: do višine 2.000,00 Ä
- delovanje športnih društev: do višine 1.000,00 Ä
- izobraževanjem usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu: do višine 1.000,00 Ä
5. člen
Župan Občine Šentjernej z izvajalci športnih programov sklene
pogodbe o sofinanciranju izbranih programov športa v občini, v kateri
se opredeli kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz
javnih sredstev, časovno se opredelijo roki za izplačilo sredstev in
način nadzora nad porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva
izvajalcem morajo biti izplačana do konca proračunskega leta 2009.
6. člen
Občina Šentjernej lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2009
tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi poročila oziroma
izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz
pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2009.
7. člen
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi
izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja programov izvajalcev v
skladu s Pogoji in merili za vrednotenje letnih programov športa v
občini Šentjernej, ki so sestavni del Pravilnika o načinu in postopku
sofinanciranja letnih programov športa v občini Šentjernej.
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za
planirane namene.
8. člen
Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
9. člen
Letni program športa v občini Šentjernej za leto 2009 začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in se
uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje
programov športa v občini Šentjernej v letu 2009.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP o letnem programu kulture v
občini Šentjernej za leto 2009
Številka: 032-282/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9),
Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št.
7/07) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 12/07-UPB1), je Občinski svet Občine Šentjernej, na
svoji 26. redni seji, dne 23.06.2009, sprejel

SKLEP
o letnem programu kulture v občini
Šentjernej za leto 2009
I. Uvod
Občinski svet Občine Šentjernej na podlagi zgoraj navedenih
zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja
pogoje in sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na
področju kulture na svojem območju sprejema Letni program kulture
v občini Šentjernej za leto 2009 in na ta način v občini Šentjernej
zagotavlja pogoje za:
kulturno ustvarjalnost,
dostopnost kulturni dobrin,
kulturno raznolikost,
ohranjanje slovenske kulturne identitete in
ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.
II. Vloga kulture v občini
Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom
dolžna tudi na področju kulture zagotavljati občanom možnosti za
dejavno življenje na področju kulture pri:
udejanjanju ustvarjalnosti na področju ljubiteljske kulture in
uveljavljanju interesa po dostopnosti kulturnih dobrin
najvišje kakovosti v skladu z možnostmi občine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po
eni strani povezuje občane tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi
strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki
presegajo materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko
kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in
zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje
kakovosti (gostovanja, koncerti, razstave itd.) seveda v tolikšnem
obsegu, kot to dopuščajo proračunske možnosti občine.
III. Cilji občinskega programa kulture
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi
programa, je zagotavljanje pogojev za to, da občina postane tudi
kulturno središče, v katerem lahko občani uresničujejo svoj interes z
lastno dejavnostjo na področju kulture in svoj interes po dostopnosti
kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki
so nosilci kulturnih dejavnosti v občini, društvom omogočiti izvajanje
del svojih programov v prostorih kulturnega centra. Občina mora
omogočiti delovanje kulturnega centra, kateri bo s svojim programom
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zagotavljal kvalitetno ponudbo različnih kulturnih vsebin.

vlagajo v infrastrukturo (KC Primoža Trubarja).

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

VI. Dolgoročni pogled na razvoj kulture v občini Šentjernej
Občina Šentjernej želi dolgoročno zagotoviti občanom ter gostom
kakovostno ponudbo kulturnih dobrin zlasti na področju glasbene,
pevske kulture, likovnih razstav in delavnic ter gledališča. Občina
Šentjernej bo posvečala izrazito skrb tudi raziskovanju, vzdrževanju in
obnavljanju ter predstavljanju kulturne dediščine na območju občine.

V. Sredstva, ki se iz proračuna 2009 namenijo za izvajanje
kulturnih programov in projektov v občini Šentjernej
A. programi na podlagi javnega razpisa: do višine 5.000,00 Ä
1. redna dejavnost kulturnih društev
2. letni programi in projekti društev
- odrasli pevski zbor,
- oktet,
- pihalni orkester,
- instrumentalna skupina,
- gledališka in lutkovna skupina,
- folklorna in plesna skupina,
- recitacijska in literarna skupina,
- likovna in fotografska skupina,
- strokovno izobraževanje kadrov,
- organizacija dobrodelnega koncerta ali prireditve,
- najemnina vadbenih prostorov.

Poleg tega bo Občina Šentjernej namenila skrb in sredstva za estetsko
podobo naselij in občine Šentjernej v celoti tako, kar zadeva obstoječe
spomenike in skladno načrtovanje na področju urbanizma kakor tudi
postavitev in vzdrževanje novih estetskih objektov (spomenikov, kipov,
parkov oziroma javnih površin).
VII. Veljavnost in uporabnost
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev
sredstev za sofinanciranje programov kulture v občini Šentjernej v letu
2009.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov v občini Šentjernej
Številka: 032-280/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi, 24. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1 in 56/2008), 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9),
Resolucijo nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 (Ur.l. RS, št.
35/08) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 13/06 in 50/07) ter 22. čl. Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 12/07 UPB1), je Občinski svet Občine
Šentjernej na 26. redni seji, dne 23.06.2009, sprejel

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU
JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN
KULTURNIH PROJEKTOV
V OBČINI ŠENTJERNEJ
I.

B. ostali programi in projekti: do višine 3.973.955,48Ä
1. Knjižnica Mirana Jarca in krajevne knjižnice do višine 62.673,00 Ä
2. KD Pihalni orkester Občine Šentjernej do višine 6.260,00 Ä
3. vzdrževanje in investicije kulturnih spomenikov do višine 5.000,00 Ä
4. tekoči transferi v javne sklade (JS KD) do višine 1.000,00 Ä
5. Kulturnega centra Primoža Trubarja do višine 3.899.022,48 Ä
Pod tč. A. se sofinancirajo programi na podlagi javnega razpisa in sicer
po Pogojih in merilih za vrednotenje in izbor javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej, ki so sestavni del
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v občini Šentjernej. Pod tč. B. se financirajo programi na
podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci, razen tč. 5., kjer se sredstva

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šentjernej, ki so v njenem
javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna
namenjenih kulturnim dejavnostim po sprejetem letnem programu
kulture v občini Šentjernej, v skladu s tem pravilnikom in po Pogojih in
merilih za vrednotenje in izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v občini Šentjernej.
2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
·
redna dejavnost društev,
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·

izvajanje letnih programov in projektov kulturnih društev.

3. člen
Izvajalci letnega programa po tem pravilniku v občini Šentjernej so:
·
kulturna društva,
·
ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano
kulturno dejavnost.
4. člen
Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
·
da svoje programe izvajajo na območju občine Šentjernej,
·
da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
·
da imajo svoj sedež v občini Šentjernej,
·
da imajo zagotovljene materialne, organizacijske, in
prostorske pogoje ter kader za uresničitev načrtovanih
programov,
·
da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani
članarini,
·
da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
·
da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
·
da vodijo evidenco o vajah, ki mora vsebovati: datum, čas
trajanja vaje in število udeležencev za vsako vajo oz.
izvedeno aktivnost s podpisom vodje skupine,
·
da vodijo evidenco o nastopih,
·
da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo
kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta
predložijo tudi kopijo sprememb,
·
da občinski upravi vsako leto pošljejo poročilo o realizaciji
programov, ki jih je sofinancirala Občina Šentjernej ter
podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
II.

POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV

5. člen
Občinski svet Občine Šentjernej sprejme proračun za tekoče leto in
letni program kulture, s katerim se določi programe, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev za posamezni
program.
Programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo
na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo
in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni
s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS in Zakona o splošnem
upravnem postopku.
6. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi občinska uprava.
Občina Šentjernej vsako leto objavi javni razpis v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej in na spletni strani Občine Šentjernej objavi celotno
vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis
mora trajati najmanj trideset (30) dni, vendar ne več kot šestdeset (60)
dni.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
·
navedbo naročnika,
·
programe, ki so predmet javnega razpisa,
·
višino sredstev za posamezni program iz sprejetega letnega
programa kulture,
·
pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji,
·
določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva
izplačana,
·
rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
·
kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo,
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·
·
·

datum odpiranja vlog,
rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
opozorilo: V primeru, da ovojnica (kuverta) ne bo označena
z oznako: »Za sofinanciranje kulturnih programov – ne
odpiraj« ter označen popoln naslov prijavitelja, se le-ta ne bo
odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj
vlagatelju.

Z dnem objave javnega razpisa mora biti prijaviteljem na razpolago
razpisna dokumentacija.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo
vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
8. člen
Vloga je popolna:
·
če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
·
če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse
sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna
dokumentacija,
·
če je predložena v zapečatenem ovitku,
·
če je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika in
z navedbo javnega razpisa ter ima na sprednji ali zadnji
strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu
prijavitelja,
·
če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tri ali pet članska komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je
predviden v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu
pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
·
naslov, prostor in čas odpiranja,
·
predmet javnega razpisa,
·
imena navzočih predstavnikov komisije,
·
imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih
vlog,
·
ugotovitev, ali je vloga popolna,
·
ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za
njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
10. člen
Vloga, ki ni oddana v skladu z določbami iz 8. člena tega pravilnika,
občinska uprava zavrže s sklepom.
Če prijava ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega
razpisa in razpisne dokumentacije, občinska uprava pozove
prijavitelja, da v roku osmih (8) dni od prevzema pisnega poziva za
dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v
zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba
na župana Občine Šentjernej, v roku osmih (8) dni od vročitve sklepa.
Pritožba mora biti obrazložena. Na odločitev župana ni možna
pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor
pred pristojnim sodiščem.

URADNI VESTNIK

11. člen
Župan s sklepom imenuje tri ali pet člansko komisijo za izbor in oceno
prijavljenih programov. Mandat članov komisije je vezan na mandat
župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega
mandata in v komisijo imenuje nove člane.

Občina Šentjernej in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega
programa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev
iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa izbranega
izvajalca.

Člane komisije predlagajo prijavitelji programov na osnovi poziva
občinske uprave, predlagani kandidati pa ne smejo biti predsedniki ali
podpredsedniki ali člani upravnega odbora društva ali poslovodni
organu prijavitelja.

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje
letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine
Šentjernej takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v
občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi
obrestmi.

12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne
dokumentacije.

18. člen
Izvajalec letnega programa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz
17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni
razpis Občine Šentjernej za sofinanciranje letnega programa kulture.

Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja
posameznega programa za vse izvajalce letnih programov, ki so se
prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev
letnih programov v občini Šentjernej. Poročilo podpišejo predsednik
in člani komisije, ga predložijo direktorju občinske uprave, kateri izda
sklep o izbiri izvajalcev.

Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine
Šentjernej za sofinanciranje letnega programa tisti izvajalec, pri
katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih
obrazcih navedel neresnične podatke.

IV.
13. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v
skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo s katero:
·
obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih
finančnih sredstev za posamezne programe, za katere so
kandidirali na javnem razpisu in
·
zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
14. člen
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na
župana Občine Šentjernej v roku osmih (8) dni od vročitve odločbe.
Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na
zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi zoper izdano
odločbo občinske uprave odloči župan v roku petnajstih (15) dni.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v
nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.

19. člen
Pogoji in merila za vrednotenje in izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v občini Šentjernej, so priloga k temu pravilniku.
Vrednost posameznega programa se na osnovi meril za vrednotenje
letnih programov določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna
v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj
posameznega programa in glede na sprejeto višino namenskih
sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej
sprejme Občinski svet Občine Šentjernej.
V.

UPORABA OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNIH
PROGRAMOV KULTURE
Izvajalci kulturnih programov in kulturnih projektov v javnem interesu
Občine Šentjernej imajo pravico do uporabe kulturnih objektov v lasti
Občine Šentjernej.
VI.

15. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o
sofinanciranju programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih
podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
·
vsebino in obseg programa,
·
čas realizacije programa,
·
obseg sredstev, ki se zagotovijo iz občinskega proračuna in
·
druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
V roku osmih (8) dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je
izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru,
da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil
od zahteve po sofinanciranju letnega programa in da umika svojo
prijavo na javni razpis.
III.

SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM
POGODB
17. člen
Izvajalci letnih programov v občini Šentjernej iz tega pravilnika so
dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo in v skladu s
tem pravilnikom ter za namene, za katere so jim bila odobrena
sredstva iz občinskega proračuna.

POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Pobudo za spremembo in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej
lahko poda zainteresirana javnost, društva, člani občinskega sveta ali
župan. Pobudo najprej obravnava komisija iz 11. člena tega pravilnika,
ki pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega pravilnika.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o
vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v
Občini Šentjernej št. 032-105/2007-OS, z dne 27.06.2007.
22. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne
veljati naslednji dan po objavi.
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Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Pogoji in merila za vrednotenje in izbor
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v občini Šentjernej
Številka: 032-281/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Občinski svet Občine Šentjernej je na svoji 26. redni seji dne
23.06.2009, sprejel Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej, katerega
sestavni del so tudi

POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE IN
IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV
IN KULTURNIH PROJEKTOV
V OBČINI ŠENTJERNEJ
Temeljna pravila za izvajanje kulturnih programov in projektov so:
·
kvalitetno in redno delo društva,
·
množičnost članstva in število nastopov,
·
organizacija in udeležba na proslavah in prireditvah v občini
in izven nje.
I.
·
·

REDNA DEJAVNOST DRUŠTVA
redna dejavnost društva
za vsakega člana društva s plačano članarino

Za okrogle obletnice se prizna še:
·
ob 10 letnici delovanja društva
·
ob 20 letnici delovanja društva
·
ob 30 letnici delovanja društva
·
ob vsaki nadaljnji desetletnici
II.

100 točk
1 točka
100 točk
200 točk
300 točk
400 točk

LETNI PROGRAMI IN PROJEKTI DRUŠTEV

1. Odrasli pevski zbor
- honorar pevovodji, zborovodji ali mentorju za vsako uro vaj
(prizna se maksimalno 80 ur na leto)
3 točke
- nastop na prireditvi, proslavi, predstavitvi
ali otvoritvi (v organizaciji Občine Šentjernej)
20 točk
- nastop na prireditvi, proslavi, predstavitvi ali
otvoritvi (v organizaciji drugih)
10 točk
- udeležba na festivalih, tekmovanjih in srečanjih
20 točk
- organizacija samostojnega nastopa
100 točk
2. Oktet
- honorar pevovodji ali mentorju za vsako uro vaj (prizna se
maksimalno 80 ur na leto)
1 točka
- nastop na prireditvi, proslavi, predstavitvi ali otvoritvi (v organizaciji
Občine Šentjernej)
20 točk
- nastop na prireditvi, proslavi, predstavitvi ali otvoritvi (v organizaciji
drugih)
10 točk
- udeležba na festivalih, tekmovanjih in srečanjih
20 točk
- organizacija samostojnega nastopa 100 točk
3. Pihalni orkester
- honorar dirigentu za vsako uro vaj (prizna se maksimalno
80 ur na leto)
3 točke
- nastop na prireditvi, proslavi, predstavitvi ali
otvoritvi (v organizaciji Občine Šentjernej)
20 točk
- nastop na prireditvi, proslavi, predstavitvi ali otvoritvi
(v organizaciji drugih)
10 točk
- udeležba na festivalih, tekmovanjih in srečanjih orkestrov 20 točk
- organizacija samostojnega nastopa
100 točk
4. Instrumentalna skupina
- programski stroški na vsako uro vaj (prizna se maksimalno
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1 točka
80 ur na leto)
- nastop na prireditvi, proslavi, predstavitvi ali otvoritvi (v organizaciji
Občine Šentjernej)
20 točk
- udeležba na festivalih, tekmovanjih in srečanjih
10 točk
- organizacija samostojnega nastopa
100 točk
5. Gledališka in lutkovna skupina
- programski stroški na vsako uro vaj (prizna se maksimalno
50 ur na leto)
1 točka
- honorar strokovnega sodelavca za vsako uro vaj
(prizna se maksimalno 50 ur na leto)
2 točke
- nastop v občini Šentjernej
20 točk
- nastop izven občine Šentjernej
10 točk
- udeležba na tekmovanjih
20 točk
- organizacija samostojnega nastopa
100 točk
6. Folklorna in plesna skupina
- programski stroški na vsako uro vaj (prizna se maksimalno
50 ur na leto)
1 točka
- honorar mentorja za vsako uro vaj (prizna se maksimalno
50 ur na leto)
2 točki
- nastop v občini Šentjernej
20 točk
- nastop izven občine Šentjernej
10 točk
- udeležba na tekmovanjih
20 točk
- organizacija samostojnega nastopa
100 točk
7. Recitacijska in literarna skupina
- programski stroški na vsako uro vaj (prizna se maksimalno
50 ur na leto)
1 točka
- honorar mentorja za vsako uro vaj (prizna se maksimalno
50 ur na leto)
2 točki
- nastop v občini Šentjernej
20 točk
- nastop izven občine Šentjernej
10 točk
- organizacija samostojnega nastopa
100 točk
8. Likovna in fotografska skupina
- programski stroški na vsako izvedeno delavnico
(prizna se maksimalno 8 delavnic na leto)
10 točk
- honorar strokovnega sodelavca za vsako izvedeno delavnico (prizna
se maksimalno 8 delavnic na leto)
5 točk
- samostojna razstava v občini Šentjernej
20 točk
- sodelovanje na razstavi izven občine Šentjernej
10 točk
9. Strokovno izobraževanje kadrov
- udeležba pri šolanju, seminarju in strokovnem izpopolnjevanju
30 točk/udeleženca
Zgornja meja pri sofinanciranju šolanja, seminarja, strokovnega
izobraževanja in izpopolnjevanja je lahko največ le do višine
predloženega računa za izobraževanje, ne glede na dosežene točke.
Obvezno je potrebno priložiti račun.
10. Organizacija dobrodelnega koncerta ali prireditve
- organizacija dobrodelnega koncerta ali prireditve

200 točk

11. Najemnina vadbenih prostorov
- najemnina ene ure vadbenih prostorov (prizna se maksimalno 80 ur
na leto)
1 točka
Zgornja meja pri sofinanciranju najemnine vadbenih prostorov je
lahko največ do višine predloženega računa za najemnino, ne glede na
dosežene točke. Obvezno je potrebno priložiti najemno pogodbo in
račun.
III. IZRAČUN VREDNOSTI TOČKE
Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za
posamezno vsebino programa. Vrednost točke se izračuna kot
razmerje med obsegom sredstev določenih za posamezno vsebino in
skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis prejeli
izvajalci posamezne vsebine.
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Pripadajoča sredstva izvajalca za posamezno vsebino se izračunajo
kot produkt števila točk pridobljenih na osnovi teh Pogojev in meril
za vrednotenje in izbor javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v občini Šentjernej in vrednosti točke.
IV. DELITEV NERAZPOREJENIH SREDSTEV IZ JAVNEGA
RAZPISA
V primeru, da se med izvajalce kulturnih programov in projektov v
občini Šentjernej ob javnem razpisu ne razdelijo vsa sredstva v
določeni vsebini iz 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej, se lahko ta
sredstva razdelijo med izvajalce letnega programa športa na osnovi
posebnega sklepa, ki ga sprejme župan. S tem se zagotovi, da se ves
denar iz javnega razpisa nameni za športne programe.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

Prijava taksnega predmeta
3. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta
pridobiti dovoljenje občinske uprave za vse taksne predmete, ki
posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali
objektih ali kakorkoli vplivajo na promet. Prav tako si morajo taksni
zavezanci pridobiti soglasje upravljavcev taksnega predmeta.
Občinska uprava dovoljenje posreduje v vednost občinskemu organu
inšpekcijskega nadzora.
Prijava taksne obveznosti
4. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek takse obveznosti
pristojnemu občinskemu oddelku v 15 (petnajstih) dneh od njenega
nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno oziroma 8 (osem) dni
pred prireditvijo.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in
kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega
predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so
pomembne za določitev višine občinske takse.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali
zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 15 (petnajst) dni od nastale
spremembe.
Taksnih predmetov za katere je potrebno dovoljenje iz 3. člena tega
odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.

O D L O K o občinskih taksah v občini Šentjernej
Številka: 032-279/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 9. člena Zakona financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/2006UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A), 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9) in
15. ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 12/07-UPB1), je Občinski svet Občine Šentjernej na 26.
redni seji, dne 23.06.2009, izdal naslednji

ODLOK
O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI
ŠENTJERNEJ
I.

TEMELJNE DOLOČBE
Predmet odloka
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v
Občini Šentjernej, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter
postopek odmere, obračuna in plačila takse. Prihodki od občinskih
taks so vir financiranja občine.
Taksni predmet
2. člen
V občini Šentjernej se plačuje občinsko takso za:
uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev,
oglaševanje na javnih mestih,
parkiranje na javnih površinah,
druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se ne
zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je
predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Za javna mesta in javne prostore po tem odloku štejejo javne površine,
površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v
lasti Občine Šentjernej, ki so namenjene splošni javni rabi.
Javne površine po tem odloku so javne površine, katerih raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po
predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti,
ki spadajo v grajeno javno dobro ter površine v lasti Občine Šentjernej,
ki so namenjene splošni javni rabi.

Taksni zavezanci
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali
posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve za katere so
določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni
zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina občinske takse
6. člen
Občinska taksa se določa v točkah.
Višina občinskih taks za posamezne takse predmete in storitve ter
taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni
tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan enkrat letno s sklepom določi vrednost točke za obračun
občinskih taks iz prvega odstavka tega člena, in sicer v mesecu
januarju, v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga
objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Odmera občinskih taks
7. člen
Občinska taksa se odmeri:
z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda
pristojni občinski organ
za takse predmete, ki niso podvrženi dovoljenju iz 3. člena
tega odloka z odločbo, ki jo izda občinski upravni organ na
podlagi prijave taksnega zavezanca ali uradne ugotovitve
pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.
Obračun in plačilo občinskih taks
8. člen
Na podlagi določb 7. člena tega odloka se taksa obračuna ob nastanku
taksne obveznosti. Za taksne tarife pri katerih je predviden letni
obračun, se v primeru krajše uporabe taksnih predmetov, taksa
ustrezno preračuna.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku,
plačujejo občinske takse taksni zavezanci vnaprej, v enkratnem
znesku, pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov.
Dnevni znesek se zaračuna taksnemu zavezancu ne glede na število ur
namestitve taksnega predmeta. V primeru večdnevne namestitve se
dnevni znesek pomnoži z ustreznim številom dni.
9. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na
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dan obračuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in času
trajanja.
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti
10. člen
Taksna obveznost nastane z dnem uporabe oziroma namestitve
predmeta oziroma pričetka izvajanja storitve, preneha pa z dnem
odstranitve ali prenehanjem uporabe oziroma izvajanja storitve.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel
uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Taksni zavezanec je dolžan obvestiti občinsko upravo o odstranitvi
taksnega predmeta oziroma prenehanje uporabe.
Oprostitev plačila takse
11. člen
Občinske takse ne plačujejo državni organi, občinski organi ter javni
zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Šentjernej.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje:
- za objavo prireditev, ki jih organizira Občina Šentjernej,
- za objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani
Občine Šentjernej,
- za objave prireditev humanitarnih, kulturnih, turističnih in športnih
društev (razen v primeru
zaračunavanja vstopnin),
- za objave aktivnosti, ki jih izvaja Gasilska zveza in Prostovoljna
gasilska društva,
- za objave v zvezi s Civilno zaščito,
- za objave dobrodelnih koncertov in prireditev,
- objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi,
- politične stranke v času volilne kampanje,
- za objave sponzorjev prireditve na prireditvenem prostoru,
- za objave občinskega praznika Jernejevo.
Poleg oprostitve določene v tem členu lahko občinska uprava na
podlagi soglasja oprosti posamezne takse zavezance plačila takse,
kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj
turizma v občini.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja občinska uprava in občinski
organ inšpekcijskega nadzora.
Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora
13. člen
Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je
uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter
preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi
taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero
taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana v celoti, lahko
pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi, da se
nepravilnosti odpravijo v roku, ki ga določi, odredi odstranitev
taksnega predmeta z javne površine na stroške taksnega zavezanca ali
odredi prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do
izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta
ali izvajanja taksne storitve na javni površini določa ta odlok. V
primeru, da taksni zavezanec kljub odredbi ne odstrani taksnega
predmeta z javne površine, ga na podlagi odredbe odstrani
pooblaščena organizacija s strani občine, na stroške povzročitelja.
14. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, ki mu je določen,
občinski organ pristojen za finance poda predlog za prisilno izterjavo
zapadle obveznosti na pristojen organ za izterjavo.

III. DOLOČBE O SANKCIJAH
15. člen
Z globo 200,00 Ä se oglobi posameznik ali odgovorna oseba in z globo
800,00 Ä se oglobi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v primeru, če:
ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano
plačilo občinske takse,
ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na
odmero taksne obveznosti,
v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične
podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega
občinskega upravnega organa.
16. člen
Pooblaščena organizacija za plakatiranje izobešanje transparentov, ki
prevzame naročilo za plakatiranje oziroma izobešanje transparentov,
ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko
takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se
oglobi z globo 350,00 Ä.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se oglobi
z globo 125,00 Ä.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Vrednost točke taksnih tarif
17. člen
Z dnem uveljavitve Odloka o občinskih taksah v občini Šentjernej
znaša vrednost točke taksnih tarif 0,10 Ä.
18. člen
Za taksne predmete, za katere zavezanci že plačujejo komunalno
takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Šentjernej, se
izda odločbo v skladu s 7. členom Odloka o občinskih taksah v občini
Šentjernej, in sicer pred prvim obračunom po pričetku uporabe
odloka.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih
taksah v občini Šentjernej (Ur.l. RS, št. 58/1995 in Uradni vestnik
Občine Šentjernej št. 2/2004) in Odlok o občinskih upravnih taksah v
občini Šentjernej (Ur.l. RS, št. 6/1997).
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
V. POSEBNI DEL
Tarife občinskih taks
Tarifna številka 1 - uporabo javnih površin za prirejanje razstav in
zabavnih prireditev
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev
(zabavišča, luna parki in podobno) za vsak m2 površine (dnevno): 3
točke.
Pojasnilo:
Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki,
hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene
javne površine na območju občine Šentjernej ter javni prostori in
površine v lasti Občine Šentjernej, ki se uporabljajo v javne namene.
Taksni zavezanec plača takso pred oziroma ob pridobitvi dovoljenja za
uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj prireditve.
Tarifna številka 2 - oglaševanje na javnih mestih
Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave, oglase,
reklamne table, panoje, sporočila, reklamne kažipote in podobno, ki
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so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni in ki jih določi pristojni
organ Občine Šentjernej se plača:
1. če so trajnega značaja (letno) glede na velikost:
velikost
točke
točke
(enostransko)/kom.
(dvostransko)/kom.
do 0,5 m2
1500
3000
od 0,5 do 2,5 m2 4000
8000
od 2,5 do 12 m2 10000
20000
od 12 m2 dalje 15000
30000
2. če nimajo trajnega značaja (dnevno) glede na velikost:
velikost
točke
točke
(enostransko)/kom.
(dvostransko)/kom.
do 0,5 m2
2
4
od 0,5 do 2,5 m2 6
12
nad 2,5 m2
30
60
Pojasnilo:
Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne ali fizične osebe, ki
izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih
taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci
lastniki taksnih predmetov.
Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba
podjetja, na zgradbi podjetja ali na zemljišču, kjer je sedež
podjetja.
Plačila občinske takse po tej tarifi so oproščeni tisti, ki so navedeni
v 11. členu tega odloka.
Taksni zavezanec plača takso pred namestitvijo oglaševalskih
predmetov.
Tarifna številka 3 - parkiranje na javnih površinah
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druga začasne
namene znaša taksa dnevno za vsak m2:
opis
za asfaltirane, tlakovane, betonske in
podobne utrjene površine
za utrjene makadamske površine
za druge (neutrjene, travnate) površine

točke
3
2
1

Pojasnilo:
Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen
namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora
(parkiranje ob večjih političnih, športnih ali gospodarskopridobitnih prireditvah) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega
občinskega akta.
Taksni zavezanec plača takso pred oziroma ob pridobitvi
dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
prireditve.
Tarifna številka 4 - druge oblike uporabe javne površine, ko tako
določa zakon
Za uporabo drugih oblik javnih površin se plača taksa:
gostinski vrtovi na m2 (letno): 100 točk
kioski in stojnice na m2 (dnevno): 15 točk
Pojasnilo:
Taksni predmet po tej tarifni številki (1. alineja) vključuje
uporabo javne površine pred poslovnim prostorom oz. v njegovi
neposredni bližini, za neposredno opravljanje dejavnosti, kot se
opravlja v tem prostoru. (npr. ograditev javne površine pred
poslovnim prostorom – gostinski vrtovi).
Taksni predmet po tej tarifni številki (2. alineja) vključuje
uporabo na javni površini, ki jo določi občina.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik
občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Pravilnik o dodeljevanju socialnih
pomoči v občini Šentjernej

Številka: 032-278/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007UPB2 /23/2007 popr., 41/2007 popr./, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9) in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1) je
Občinski svet Občine Šentjernej, na 26. redni seji, dne 23.06.2009
sprejel

PRAVILNIK
O DODELJEVANJU SOCIALNIH POMOČI V
OBČINI ŠENTJERNEJ
1. člen
S tem pravilnikom Občina Šentjernej določa kriterije in postopek
dodelitve socialnih pomoči, ki jih organizira in izvaja Center za
socialno delo Novo mesto v skladu z določili vsakoletnega rednega
pogodbenega razmerja.
Sredstva za denarno socialno pomoč se zagotovijo z vsakoletnim
proračunom Občine Šentjernej.
Do občinske socialne pomoči so upravičeni državljani Slovenije in
občani občine Šentjernej, ki imajo v njej stalno prebivališče in jim je
zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč
občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne
stiske.
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna
pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno.
2. člen
Upravičenci socialne pomoči so:
občan, ki je upravičen do denarne pomoči kot edinega vira za
preživljanje oziroma je prejemnik denarnega dodatka po Zakonu
o socialnem varstvu,
družina, ki prejema denarni dodatek.
3. člen
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi lastni dohodki in
prejemki po 27. in 28. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer
dediščine, darila, dohodki in prejemki, posameznika in njegovih
družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi vsi drugi dohodki in
prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
dodatka za pomoč in postrežbo ter drugih prejemkov za nego in
pomoč,
otroškega dodatka,
dodatka za nego otroka,
pomoči za opremo novorojenca,
stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo
usposabljanje ali izobraževanje,
sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče in
denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu.
V lastni dohodek se štejejo tudi sredstva za tujo nego in pomoč, ki jih
dobiva oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do denarne
socialne pomoči, ali njen družinski član.
V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za otroka v
rejništvu, ki jo prejema rejniška družina.
Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini
izvršljivega pravnega naslova.
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Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne socialne
pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki,
ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju treh
koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine,
odpravnine, nagrade, ipd.), se v letu, ki so izplačani, štejejo v dohodek
tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
4. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena pri:
nakupu šolskih potrebščin,
nakupu kurjave in ozimnice,
doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne
pokriva ZZZS,
doplačilu nakupa osebnih pripomočkov ali naprav za invalidno
osebo,
kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne
materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer
upravičenca, ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno
delo.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko
občan presega cenzus minimalnega dohodka (vendar ne več kot
100%), v primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za
pridobitno delo ali elementarni nesreči.
Višina enkratne pomoči je najmanj 50 Ä in največ dvakratni znesek
osnovnega zneska minimalnega dohodka iz Zakona o socialnem
varstvu.
Denarna pomoč se nakaže neposredno upravičencu na njegov osebni
račun, drugi osebi ali ustanovi (izvajalec, dobavitelj, organizator …).
5. člen
Občani pri Centru za socialno delo Novo mesto vlagajo zahtevke za
dodelitev občinske socialne pomoči na obrazcu »vloga za enkratno
občinsko socialno pomoč občanom občine Šentjernej«. Vlogi so
dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu
z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Center za socialno delo Novo mesto preveri vse podatke iz vloge in
dokazil, pripravi mnenje, ter ga posreduje Občini Šentjernej.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne socialne
pomoči vodi delavec občinske uprave pristojen za socialno varstvo.
Občinska uprava odloči o upravičenosti do dodelitve in višini denarne
pomoči z odločbo v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine
Šentjernej v roku osmih (8) dni od vročitve odločbe. Pritožba mora biti
obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki
je odločbo izdal. O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave
odloči župan v roku petnajstih (15) dni. Na odločitev župana ni možna
pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor
pred pristojnim sodiščem.
7. člen
Pri odločanju o dodelitvi denarne socialne pomoči se poleg določb
tega pravilnika uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo področje
socialnega varstva in ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej. Z veljavnostjo tega pravilnika, preneha veljati
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šentjernej št. 15200-005/98, z dne 25.11.1998.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
tehnični popravek

Številka: 032-286/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. člena Statuta Občne Šentjernej (Uradni vestniki
Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1), je občinski svet Občine
Šentjernej, na svoji 26. redni seji dne 23.06.2009, sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Tekstualni del Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine
Šentjernej (Uradno prečiščeno besedilo, Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 07/07), se spremeni in sicer:
- v 12. členu se v tretjem stavku tretjega odstavka za besedo
»stanovanjskih« doda besedilo »in gospodarskih«.
- v 13. členu pa se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da
se beseda »podobno« črta in se doda besedilo »druge dejavnosti, ki
ne povzročajo povečanih vplivov na okolje«.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik
občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep o ukinitvi javnega dobra

Številka: 032-287/2009-OS
Datum: 23.06.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 94/07 – UPB2 in 27/08). 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02 in 62/04) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestniki Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1), je občinski svet
Občine Šentjernej, na svoji 26. redni seji dne 23.06.2009, sprejel

SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičninah
parc. št. 1500/07 k.o. Polhovica, 4412/18, k.o. Gradišče in 3530/4, k.o.
Gorenja Orehovica.
2. člen
Nepremičnine parc. št. 1500/07 k.o. Polhovica, 4412/18, k.o. Gradišče
in 3530/4, k.o. Gorenja Orehovica prenehajo imeti značaj javnega
dobra in postanejo lastnina Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

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