Šentjernej, 1. junij 2011

Številka 05/2011

Na podlagi 106. èlena Poslovnika obèinskega sveta Obèine
Šentjernej (Uradni vestnik obèine Šentjernej, št. 6/2010), je
Obèinski svet Obèine Šentjernej na 6. redni seji dne 25.05.2011
potrdil uradno preèišèeno besedilo Odloka o obèinskih taksah v
obèini Šentjernej, ki obsega:
- Odlok o obèinskih taksah v obèini Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 5/2009, z dne 29.6.2009)
- Spremembe in dopolnitve Odloka o obèinskih taksah v obèini
Šentjernej (Uradni vestnik obèine Šentjernej, št. 02/2011 z dne
21.3.2011)
Številka: 032-74/2011-OS
Datum: 25.05.2011

OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

ODLOK O OBÈINSKIH TAKSAH V
OBÈINI ŠENTJERNEJ – URADNO
PREÈIŠÈENO BESEDILO (UPB1)
I. TEMELJNE DOLOÈBE
Predmet odloka
1. èlen
S tem odlokom se doloèi obveznost plaèevanja obèinske takse v
Obèini Šentjernej, vrsto in višino takse, zavezance za plaèilo takse
ter postopek odmere, obraèuna in plaèila takse. Prihodki od
obèinskih taks so vir financiranja obèine.
Taksni predmet
2. èlen
V obèini Šentjernej se plaèuje obèinsko 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 doloèa
zakon.
Plaèilo obèinske takse za dejavnost iz prvega odstavka tega èlena se
ne zahteva, èe je to za posamezne primere z zakonom
prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug naèin
plaèila.
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 Obèine 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 Obèine
Šentjernej, ki so namenjene splošni javni rabi.
Prijava taksnega predmeta
3. èlen
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta

pridobiti soglasje obèinske uprave za vse taksne predmete, ki
posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali
objektih ali kakorkoli vplivajo na promet.
Soglasje se izda z odloèbo, v kateri se odmeri višina obèinske takse.
Izdano soglasje obèinska uprava posreduje v vednost
pooblašèenemu izvajalcu za namešèanje taksnih predmetov ter
pristojnemu obèinskemu organu inšpekcijskega nadzora.
Taksnim zavezancem je prepovedana postavitev taksnega
predmeta brez predhodno pridobljenega soglasja obèinske uprave
ali brez predhodno plaèane obèinske takse, ki je bila odmerjena s
pridobljenim soglasjem, za vse taksne predmete, ki bodo posegali
na javno površino, ali bodo postavljeni na javnih napravah ali
objektih, ali bodo kakor koli vplivali na promet.
Pooblašèenemu izvajalcu za namešèanje taksnih predmetov ni
dovoljeno namešèanje taksnih predmetov iz prvega odstavka tega
èlena èe:
- taksni zavezanec ni pridobil soglasja obèinske uprave,
- taksni zavezanec je pridobil soglasje obèinske uprave, pa
odmerjene obèinske takse ni poravnal oziroma je ni poravnal v
celoti.
Prijava taksne obveznosti
4. èlen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek takse obveznosti
pristojnemu obèinskemu oddelku v 15 (petnajstih) dneh od
njenega nastanka, èe ni v taksni tarifi drugaèe doloèeno oziroma 8
(osem) dni pred prireditvijo.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati resniène podatke o:
zavezancu, odgovorni osebi, kraju uporabe oziroma namestitve
taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število,
itd.) ter vsa dejstva in okolišèine, ki so pomembne za doloèitev
višine obèinske takse.
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali
zavezanca prijaviti obèinski upravi v roku 15 (petnajst) dni od
nastale spremembe.
Taksnih predmetov za katere je potrebno dovoljenje iz 3. èlena tega
odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja obèinske uprave.
Taksni zavezanci
5. èlen
Taksni zavezanec za plaèilo obèinske takse je pravna oseba ali
posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve za katere so
doloèene obèinske takse. Èe ni mogoèe ugotoviti uporabnika, je
taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina obèinske takse
6. èlen
Obèinska taksa se doloèa v toèkah.
Višina obèinskih taks za posamezne takse predmete in storitve ter
taksne oprostitve so v obliki toèkovnega sistema doloèene v taksni
tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plaèa po vrednosti toèke na dan odmere.
Župan enkrat letno s sklepom doloèi vrednost toèke za obraèun
obèinskih taks iz prvega odstavka tega èlena, in sicer v mesecu
januarju, v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebšèin, ki ga
objavi Statistièni urad Republike Slovenije.
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Odmera obèinskih taks

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

7. èlen
Obèinska taksa se odmeri:
z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda
pristojni obèinski organ
za takse predmete, ki niso podvrženi dovoljenju iz 3. èlena
tega odloka z odloèbo, ki jo izda obèinski upravni organ
na podlagi prijave taksnega zavezanca ali uradne
ugotovitve pooblašèene uradne osebe obèinskega
nadzora.

12. èlen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja obèinska uprava in
obèinski organ inšpekcijskega nadzora.
Ukrepanje obèinskega organa inšpekcijskega nadzora

8. èlen
Na podlagi doloèb 7. èlena tega odloka se taksa obraèuna ob
nastanku taksne obveznosti. Za taksne tarife pri katerih je
predviden letni obraèun, se v primeru krajše uporabe taksnih
predmetov, taksa ustrezno preraèuna.
V primeru, ko je taksa doloèena v enkratnem ali dnevnem znesku,
plaèujejo obèinske takse taksni zavezanci vnaprej, v enkratnem
znesku, pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov.
Dnevni znesek se zaraèuna taksnemu zavezancu ne glede na število
ur namestitve taksnega predmeta. V primeru veèdnevne
namestitve se dnevni znesek pomnoži z ustreznim številom dni.

13. èlen
Pristojni obèinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je
uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter
preverja resniènost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi
taksne obveznosti navedeni neresnièni podatki, ki vplivajo na
odmero taksne obveznosti, ali obèinska taksa ni bila plaèana v
celoti, lahko pristojni obèinski organ za inšpekcijski nadzor odredi,
da se nepravilnosti odpravijo v roku, ki ga doloèi, odredi
odstranitev taksnega predmeta z javne površine na stroške
taksnega zavezanca ali odredi prekinitev izvajanja taksne storitve
na javni površini za èas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in
uporabo taksnega predmeta ali izvajanja taksne storitve na javni
površini doloèa ta odlok. V primeru, da taksni zavezanec kljub
odredbi ne odstrani taksnega predmeta z javne površine, ga na
podlagi odredbe odstrani pooblašèena organizacija s strani obèine,
na stroške povzroèitelja.

9. èlen
Kot osnova za obraèun takse se upošteva vrednost toèke, ki velja
na dan obraèuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in
èasu trajanja.

14. èlen
Èe taksni zavezanec ne plaèa obveznosti v roku, ki mu je doloèen,
obèinski organ pristojen za finance poda predlog za prisilno
izterjavo zapadle obveznosti na pristojen organ za izterjavo.

Obraèun in plaèilo obèinskih taks

Nastanek in prenehanje taksne obveznosti

III. DOLOÈBE O SANKCIJAH

10. èlen
Taksna obveznost nastane z dnem uporabe oziroma namestitve
predmeta oziroma prièetka izvajanja storitve, preneha pa z dnem
odstranitve ali prenehanjem uporabe oziroma izvajanja storitve.
Okolišèina, da zavezanec taksnega predmeta zaèasno ni mogel
uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
Oprostitev plaèila takse
11. èlen
Obèinske takse ne plaèujejo državni organi, obèinski organi ter
javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Obèina
Šentjernej.
Glede na namen se obèinska taksa ne plaèuje:
- za objavo prireditev, ki jih organizira Obèina Šentjernej,
- za objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s
strani Obèine Šentjernej,
- za objave prireditev humanitarnih, kulturnih, turistiènih in
športnih društev (razen v primeru
zaraèunavanja vstopnin),
- za objave aktivnosti, ki jih izvaja Gasilska zveza in Prostovoljna
gasilska društva,
- za objave v zvezi s Civilno zašèito,
- za objave dobrodelnih koncertov in prireditev,
- objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi,
- politiène stranke v èasu volilne kampanje,
- za objave sponzorjev prireditve na prireditvenem prostoru,
- za objave obèinskega praznika Jernejevo.
Poleg oprostitve doloèene v tem èlenu lahko obèinska uprava na
podlagi soglasja oprosti posamezne takse zavezance plaèila takse,
kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za
razvoj turizma v obèini.

15. èlen
Z globo 100 € se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna
oseba in z globo 800,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost v primeru, èe:
ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano
plaèilo obèinske takse,
ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo na
odmero taksne obveznosti,
v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresniène
podatke, pomembne za obraèun taksne obveznosti,
postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega
obèinskega upravnega organa.
16. èlen
Pooblašèena organizacija za plakatiranje izobešanje transparentov,
ki prevzame naroèilo za plakatiranje oziroma izobešanje
transparentov, ne da bi ugotovila, èe je naroènik predhodno plaèal
ustrezno obèinsko takso ali prevzame naroèilo, èeprav obèinska
taksa ni plaèana, se oglobi z globo 350,00 €.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega èlena se
oglobi z globo 125,00 €.
IV. POSEBNI DEL
Tarife obèinskih taks
Tarifna številka 1 - uporabo javnih površin za prirejanje razstav
in zabavnih prireditev
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev (zabavišèa, luna parki in podobno) za vsak m2 površine
(dnevno): 3 toèke.
Pojasnilo: Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi,
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ploèniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišèa, druge urejene in
neurejene javne površine na obmoèju obèine Šentjernej ter javni
prostori in površine v lasti Obèine Šentjernej, ki se uporabljajo v
javne namene.
Taksni zavezanec plaèa 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, sporoèila in podobno ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugaèe oznaèeni in ki jih doloèi pristojni
organ Obèine Šentjernej se plaèa:

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) vkljuèuje uporabo
na javni površini, ki jo doloèi obèina.
Odlok o obèinskih taksah v obèini Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 5/2009) vsebuje naslednje predhodne in
konène doloèbe:
Vrednost toèke taksnih tarif
17. èlen
Z dnem uveljavitve Odloka o obèinskih taksah v obèini Šentjernej
znaša vrednost toèke taksnih tarif 0,10 €.
19. èlen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v
obèini Šentjernej (Ur.l. RS, št. 58/1995
in Uradni vestnik Obèine Šentjernej št.
2/2004) in Odlok o obèinskih upravnih
taksah v obèini Šentjernej (Ur.l. RS, št.
6/1997).

Pojasnilo:
Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne ali fiziène osebe, ki izvajajo
oglaševanje oziroma reklamiranje. Èe tako opredeljenih taksnih
zavezancev ni mogoèe identificirati, so taksni zavezanci lastniki
taksnih predmetov.
Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna oznaèba
podjetja, na zgradbi podjetja ali na zemljišèu, kjer je sedež
podjetja.
Plaèila obèinske takse po tej tarifi so oprošèeni tisti, ki so navedeni
v 11. èlenu tega odloka.
Taksni zavezanec plaèa takso pred namestitvijo oglaševalskih
predmetov.

20. èlen
Ta odlok zaène veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej.
Spremembe in dopolnitve Odloka o obèinskih taksah v obèini
Šentjernej (Uradni vestnik obèine Šentjernej, št. 02/2011)
vsebujejo naslednjo konèno doloèbo:
8. èlen
Te spremembe in dopolnitve Odloka o obèinskih taksah v obèini
Šentjernej priènejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Obèine Šentjernej.

Tarifna številka 3 - parkiranje na javnih površinah
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druga zaèasne
namene znaša taksa dnevno za vsak m2:

Pojasnilo:
Taksni predmet je zaèasna uporaba javne površine za doloèen
namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora
(parkiranje ob veèjih politiènih, športnih ali gospodarskopridobitnih prireditvah) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega
obèinskega akta.
Taksni zavezanec plaèa takso pred oziroma ob pridobitvi
dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj
prireditve.

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišè za obmoèje
opremljanja »Kaluder«, objavljenem v Uradnem vestniku Obèine
Šentjernej, številka 2/2011 iz dne 21.3.2011, sta bili ugotovljeni
redakcijski napaki, zato dajem naslednji
TEHNIÈNI POPRAVEK
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišè
za obmoèje opremljanja »Kaluder«

Tarifna številka 4 - druge oblike uporabe javne površine, ko tako
doloèa zakon
Za uporabo drugih oblik javnih površin se plaèa taksa:
gostinski vrtovi na m2 (letno): 100 toèk
kioski in stojnice na m2 (dnevno): 15 toèk

a.) V 11. èlenu odloka se razmerje med merilom parcele in
merilom neto tlorisne površine spremeni iz »Dpi:Dti = 0,7 : 0,3« v
»Dpi:Dti = 0,3 : 0,7«.
b.) V 16. èlenu se besedilo »po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »po objavi v Uradnem vestniku
Obèine Šentjernej«.

Pojasnilo:
Taksni predmet po tej tarifni številki (1. alineja) vkljuèuje
uporabo javne površine pred poslovnim prostorom oz. v njegovi

Št.: 350162-16/2011
Šentjernej, dne 24.05.2011
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Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
o financiranju politiènih strank v Obèini Šentjernej
Številka: 032-75/2011-OS
Datum: 25.05.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 26. èlena Zakona o politiènih strankah (Uradni list RS, št.
100/05 - UPB1 in 103/07) ter 22. èlena Statuta Obèine Šentjernej
(Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/07 - UPB1 in 7/2010) je
Obèinski svet Obèine Šentjernej na 6. redni seji dne 25.05.2011 sprejel

SKLEP
O FINANCIRANJU POLITIÈNIH STRANK V
OBÈINI ŠENTJERNEJ
I.
Politièni stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na
zadnjih volitvah v obèinski svet, se dodelijo finanèna sredstva iz
proraèuna obèine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah.
Pri volitvah, izvedenih po veèinskem volilnem sistemu, se število
glasov, ki jih je posamezna politièna stranka dobila na volitvah v
posamezni volilni enoti, deli s številom èlanov obèinskega sveta, ki se
volijo v tej volilni enoti.
Stranka pridobi finanèna sredstva iz proraèuna obèine, èe je dobila
najmanj 50% potrebnih glasov za izvolitev enega èlana obèinskega
sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v obèinskem svetu x 50 :
100).
II.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje politiènih strank, se doloèi
v proraèunu lokalne skupnosti za posamezno proraèunsko leto.
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišèa, da ta ne smejo
presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po
predpisih, ki urejajo financiranje obèin in s katerimi lahko zagotovi
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.
III.
Sredstva se politiènim strankam priznavajo meseèno, nakazujejo pa se
štirikrat letno ob koncu vsakega trimeseèja na njihove transakcijske
raèune.
IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju
politiènih strank v Obèini Šentjernej, št. 032-49/2007-OS, sprejet na 4.
redni seji dne 14.02.2007, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku
Obèine Šentjernej, št. 2/2007.
V.
Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Obèine Šentjernej, uporablja pa se od 01.01.2011.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik obèine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa
invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih
društev v Obèini Šentjernej v letu 2011
Številka: 6712-3/2011
Datum: 30. 5. 2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 6. èlena Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih
in humanitarnih društev ter ostalih društev v obèini Šentjernej
(Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 4/2009), objavlja Obèina
Šentjernej
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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
LETNEGA PROGRAMA INVALIDSKIH IN
HUMANITARNIH DRUŠTEV TER OSTALIH
DRUŠTEV V OBÈINI ŠENTJERNEJ V LETU
2011
1. Navedba naroènika:
Obèina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.: (07)
393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov
invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v obèini Šentjernej v letu 2011. Sofinancirajo se programi, ki se izvajajo v letu 2011.
3. Upravièenci za dodelitev sredstev in višina sredstev iz obèinskega
proraèuna:
· invalidska in humanitarna društva do višine 2.000,00 €
· ostala društva do višine 4.000,00 €
4. Programi društev, ki so predmet javnega razpisa:
· delovanje invalidskih in humanitarnih društev in
· izvajanje letnega programa invalidskih in humanitarnih društev
· delov izvajanje letnega programa ostalih društev
5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:
· da svoje programe izvajajo na obmoèju obèine Šentjernej (velja za
ostala društva v obèini Šentjernej),
· da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in da imajo svoj
sedež v obèini Šentjernej (velja za ostala društva v obèini Šentjernej),
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske
pogoje ter kader za uresnièitev naèrtovanih aktivnosti in programov,
· da imajo urejeno evidenco èlanstva in evidenco o plaèani èlanarini,
· da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
· da obèinski upravi vsako leto pošljejo poroèilo o realizaciji
programov, ki jih je sofinancirala obèina ter podatke iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida,
· da ob prvi prijavi na javni razpis predložijo kopijo statuta društva in
da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb,
· da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih,
· da opravljajo dejavnost neprofitno.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za
vrednotenje in izbor letnih programov invalidskih in humanitarnih
društev ter ostalih društev v obèini Šentjernej, št. 032-267/2009-OS, z
dne 12.05.2009, ki so sestavni del Pravilnika za vrednotenje programov
invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v obèini
Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej, št. 04/09).
7. Doloèitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplaèana
izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplaèana najkasneje do
konca leta 2011.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 4. julija 2011, do 12. ure. Šteje
se, da je vloga prispela pravoèasno, èe je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoèeno pošiljko ali
dostavljena v vložišèe Obèine Šentjernej, v obeh primerih, najkasneje
do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku
razpisnega roka, se zavržejo.
Vloga je popolna:
èe je oddana v roku, ki je doloèen v objavi javnega razpisa,
èe je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse
sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije,
èe je predložena v zapeèatenem ovitku, èe je na prednji
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strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba: »za
sofinanciranje invalidskih in ostalih programov – ne odpiraj«
ter èe ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o
nazivu in sedežu prijavitelja,
èe jo je vložila upravièena oseba.
Obèina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le doloèen del razpoložljivih
sredstev iz proraèuna obèine.
9. Kraj, èas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno
dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na voljo na
spletni strani Obèine Šentjernej: www.sentjernej.si ter na sedežu
obèine vkljuèno do zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije v èasu uradnih ur na naslovu Obèine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Will,
tel.: (07) 393-35-72 ali na darja.w@sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravoèasno prispelih in pravilno oznaèenih vlog bo v roku
petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje
ponudb ni javno.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obvešèeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešèeni v roku najveè 60 dni
od datuma odpiranja vlog.
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik obèine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa v Obèini Šentjernej v letu 2011
Številka: 671-3/2011
Datum: 30. 5. 2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 7. èlena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v obèini Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št.
4/2009), objavlja Obèina Šentjernej,

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
V OBÈINI ŠENTJERNEJ
V LETU 2011
1. Navedba naroènika:
Obèina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.: (07)
393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net.
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov s
podroèja športa v Obèini Šentjernej v letu 2011. Sofinancirajo se
programi in projekti, ki se izvajajo v letu 2011.
3. Upravièenci za dodelitev sredstev iz obèinskega proraèune:
· športna društva in
· javni zavodi s podroèja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Obèini
Šentjernej in katerih ustanoviteljica je Obèina Šentjernej, v višini do
18.000,00 €.
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni program iz
sprejetega letnega programa športa, ki so predmet javnega razpisa:

· interesna športna vzgoja otrok:
a) interesna športna vzgoja predšolskih otrok (zlati sonèek,
nauèimo se plavati, ciciban planinec): do višine 1.700,00,00 €,
b) interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlasti
sonèek, Krpan, nauèimo se plavati): do višine 2.500,0 €
· športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport: do višine 4.200,00 €
a) športna vzgoja otrok, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
b) športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
· kakovostni in vrhunski šport: do višine 1.000,00 €
a) kakovostni šport
b) vrhunski šport
· športne prireditve: do višine 2.000,00 €
· športna rekreacija: do višine 2.000,00 €
· rekreativne prireditve in rekreativne lige: do višine 2.000,00 €
· delovanje športnih društev: do višine 2.000,00 €
· izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu: do višine 600,00 €.
5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:
· da športne programe izvajajo na obmoèju Obèine Šentjernej,
· da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, da imajo svoj sedež
v Obèini Šentjernej in da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost (pogoj, da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost ne velja za javne zavode s podroèja vzgoje in izobraževanja),
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske, in prostorske
pogoje ter kader z ustrezno strokovno izobrazbo ali ustrezno
strokovno usposobljene za uresnièitev naèrtovanih športnih aktivnosti
in programov,
· da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno
dejavnost razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo
športnih prireditev,
· da imajo urejeno evidenco èlanstva in evidenco o plaèani èlanarini
(ne velja za javne zavode s podroèja vzgoje in izobraževanja),
· da izvajajo športne programe najmanj eno leto,
· da društvo obèinski upravi vsako leto pošlje poroèilo o realizaciji
programov, ki jih je sofinancirala obèina ter podatke iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida,
· da vodijo evidenco o vadbi,
· da ob prvi prijavi na javni razpis predložijo kopijo statuta društva in
da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb,
· da opravljajo dejavnost neprofitno.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za
vrednotenje in izbor letnih programov športa v obèini Šentjernej št.
032-265/2009-OS, z dne 12.05.2009, ki so sestavni del Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v obèini Šentjernej (Ur.
vestnik Obèine Šentjernej št. 4/09).
7. Doloèitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplaèana
izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa športa bodo sredstva izplaèana
najkasneje do konca leta 2011.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 4. julija 2011, do 12. ure. Šteje
se, da je vloga prispela pravoèasno, èe je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoèeno pošiljko ali
dostavljena v vložišèe Obèine Šentjernej, v obeh primerih, najkasneje
do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku
razpisnega roka, se zavržejo.
Vloga je popolna:
· èe je oddana v roku, ki je doloèen v objavi javnega razpisa,
· èe je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih
zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
· èe je predložena v zapeèatenem ovitku, èe je na prednji strani
ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba: »za sofinanciranje
športnih programov – ne odpiraj« ter èe ima na zadnji strani ovojnice
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navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
· èe jo je vložila upravièena oseba.
Obèina Šentjernej lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnikoli
posledic razveljavi ali razdeli le doloèen del razpoložljivih sredstev iz
proraèuna obèine.
9. Kraj, èas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno
dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na voljo na
spletni strani Obèine Šentjernej: www.sentjernej.si ter na sedežu
obèine vkljuèno do zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije v èasu uradnih ur na naslovu Obèine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Will tel.:
(07) 393-35-72 ali na darja.w@sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravoèasno prispelih in pravilno oznaèenih vlog bo v roku
petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje
ponudb ni javno.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obvešèeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešèeni najkasneje v roku 60
dni od datuma odpiranja vlog.
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik obèine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v Obèini Šentjernej
v letu 2011
Številka: 6712-1/2011
Datum: 30. 5. 2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 6. èlena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v obèini Šentjernej (Uradni vestnik
Obèine Šentjernej, št. 5/2009), objavlja Obèina Šentjernej,

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH
KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH
PROJEKTOV VOBÈINI ŠENTJERNEJ V
LETU 2011
1. Navedba naroènika:
Obèina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.: (07)
393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov v obèini Šentjernej v letu 2011. Sofinancirajo se
programi in projekti, ki se izvajajo v letu 2011.
3. Upravièenci za dodelitev sredstev iz obèinskega proraèune:
· kulturna društva
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni program, ki so
predmet javnega razpisa:
· redna dejavnost kulturnih društev in
· izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov društev v višini
do 9.000,00 €

· da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in da imajo svoj
sedež v obèini Šentjernej,
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske
pogoje ter kader za uresnièitev naèrtovanih aktivnosti in programov,
· da imajo urejeno evidenco èlanstva in evidenco o plaèani èlanarini,
· da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
· da obèinski upravi vsako leto pošljejo poroèilo o realizaciji
programov, ki jih je sofinancirala obèina ter podatke iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida,
· da ob prvi prijavi na javni razpis predložijo kopijo statuta društva in
da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb,
· da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih,
· da opravljajo dejavnost neprofitno.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za
vrednotenje in izbor javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v obèini Šentjernej, št. 032-281/2009-OS, z dne 23.06.2009, ki
so sestavni del Pravilnika za sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov v obèini Šentjernej (Ur. vestnik Obèine
Šentjernej, št. 5/09).
7. Doloèitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplaèana
izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplaèana najkasneje do
konca leta 2011.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 4. julija 2011, do 12. ure. Šteje
se, da je vloga prispela pravoèasno, èe je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoèeno pošiljko ali
dostavljena v vložišèe Obèine Šentjernej najkasneje, v obeh primerih,
do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku
razpisanega roka, se zavržejo.
Vloga je popolna:
- èe je oddana v roku, ki je doloèen v objavi javnega razpisa,
- èe je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih
zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
- èe je predložena v zapeèatenem ovitku, èe je na prednji strani
ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba: »za sofinanciranje
kulturnih programov – ne odpiraj« ter èe ima na zadnji strani ovojnice
navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
- èe jo je vložila upravièena oseba.
Obèina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le doloèen del razpoložljivih
sredstev iz proraèuna obèine.
9. Kraj, èas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno
dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na voljo na
spletni strani Obèine Šentjernej: www.sentjernej.si ter na sedežu
obèine vkljuèno do zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije v èasu uradnih ur na naslovu Obèine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Will,
tel.: (07) 393-35-72 ali na e-mail: darja.w@sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravoèasno prispelih in pravilno oznaèenih vlog bo v roku
petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje
ponudb ni javno.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obvešèeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešèeni v roku 60 dni od
datuma odpiranja vlog.

5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:
· da svoje programe izvajajo na obmoèju obèine Šentjernej,
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ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik obèine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Javni razpis za sofinanciranje programov turistiènih
dejavnosti v Obèini Šentjernej
v letu 2011
Številka: 6712-2/2011
Datum: 30. 5. 2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 4. èlena Pravilnika o sofinanciranju programov turistiènih
dejavnosti v obèini Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št.
7/2008), objavlja Obèina Šentjernej,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV TURISTIÈNIH DEJAVNOSTI
V OBÈINI ŠENTJERNEJ
V LETU 2011
1. Navedba naroènika:
Obèina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.: (07)
393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov
turistiènih dejavnosti v obèini Šentjernej za leto 2011. Sofinancirajo se
programi in projekti, ki se izvajajo v letu 2011.
3. Upravièenci za dodelitev sredstev iz obèinskega proraèune:
· turistièna društva
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni program, ki so
predmet javnega razpisa:
· programi turistiènih dejavnosti do višine 5.000,00 €
5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:
· da svoje programe izvajajo na obmoèju obèine Šentjernej,
· da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih in da imajo svoj
sedež v obèini Šentjernej,
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske
pogoje ter kader za uresnièitev naèrtovanih aktivnosti in programov,
· da imajo urejeno evidenco èlanstva in evidenco o plaèani èlanarini,
· da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
· da obèinski upravi vsako leto pošljejo poroèilo o realizaciji
programov, ki jih je sofinancirala obèina ter podatke iz bilance stanja
in izkaza poslovnega izida,
· da ob prvi prijavi na javni razpis predložijo kopijo statuta društva in
da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb,
· da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih,
· da opravljajo dejavnost neprofitno.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Merilih in kriterijih za
vrednotenje programov turistiènih dejavnosti v obèini Šentjernej, št.
032-194/2008-OS, z dne 23.04.2008, ki so sestavni del Pravilnika o
sofinanciranju programov turistiènih dejavnosti v obèini Šentjernej
(Ur. vestnik Obèine Šentjernej, št. 7/08).
7. Doloèitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplaèana
izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplaèana najkasneje do
konca leta 2011.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 4. julija 2011, do 12. ure. Šteje
se, da je vloga prispela pravoèasno, èe je bila najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoèeno pošiljko ali
dostavljena v vložišèe Obèine Šentjernej, v obeh primerih, najkasneje
do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku
razpisanega roka, se zavržejo.
Vloga je popolna:
· èe je oddana v roku, ki je doloèen v objavi javnega razpisa,

· èe je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih
zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
· èe je predložena v zapeèatenem ovitku, èe je na prednji strani
ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba: »za sofinanciranje
turistiènih programov – ne odpiraj« ter èe ima na zadnji strani
ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
· èe jo je vložila upravièena oseba.
Obèina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnikoli posledic razveljavi ali razdeli le doloèen del razpoložljivih
sredstev iz proraèuna obèine.
9. Kraj, èas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno
dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na voljo na
spletni strani Obèine Šentjernej: www.sentjernej.si ter na sedežu
obèine vkljuèno do zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije v èasu uradnih ur na naslovu Obèine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Will,
tel.: (07) 393-35-72 ali na darja.w@sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravoèasno prispelih in pravilno oznaèenih vlog bo v roku
petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje
ponudb ni javno.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obvešèeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešèeni v roku najveè 60 dni
od datuma odpiranja vlog.
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik obèine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep o spremembi STATUTA Javnega podjetja EDŠ –
Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
Številka: 032-77/2011-OS
Datum: 25.05.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 93. èlena Poslovnika Obèinskega sveta Obèine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 6/10) je Obèinski svet Obèine Šentjernej na 6. redni
seji dne 25.05.2011 sprejel

Sklep o spremembi
STATUTA
Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba,
d.o.o. Šentjernej
1. èlen
S to spremembo se spremeni Statut Javnega podjetja EDŠ – Ekološka
družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 1/2007
– UPB).
2. èlen
V 21. èlenu se izbriše beseda: “ustanovitelj” in se jo nadomesti z
besedilom: “JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej”. V ostalem ostane besedilo
nespremenjeno.
3. èlen
Ta sklep o spremembi statuta zaène veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Obèine Šentjernej.

URADNI VESTNIK
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ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep

Na podlagi 7. èlena Zakona o romski skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007), 22. èlena Statuta Obèine
Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/07-UPB1, 7/10) ter
sklepa obèinskega sveta, št. 032-41/2011-OS, je Obèinski svet
Obèine Šentjernej na 6. redni seji, dne 25.05.2011, sprejel naslednji

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-70/2011-OS
Datum: 25.05.2011

Na podlagi 29., 30. in 31. èlena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 27. èlenom
Statuta Obèine Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/07UPB1, 7/10) ter na podlagi zapisnika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, št. 9000-26/2011, je Obèinski svet
Obèine Šentjernej na 6. redni seji, dne 25.05.2011, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Obèinski svet Obèine Šentjernej imenuje v Komisijo za nagrade in
priznanja za preostanek mandatne dobe Viktorja Luzarja, Cerovi
Log 16, 8310 Šentjernej.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in zaène
veljati naslednji dan po objavi.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep

SKLEP
I.
Obèinski svet Obèine Šentjernej imenuje Komisijo za spremljanje
položaja romske skupnosti v obèini Šentjernej, v sledeèi sestavi:
1. Jože Hrovat, Gorenja Brezovica 21, 8310 Šentjernej
2. Sašo Brajdiè, Trdinova cesta 21, 8310 Šentjernej
3. Dejan Jurkoviè, Trdinova cesta 19, 8310 Šentjernej
4. Silvester Jurkoviè, Trdinova cesta 19, 8310 Šentjernej
5. Darinko Kušljan, Na gmajno 7, 8310 Šentjernej
6. Antonija Strojin, Mihovica 17, 8310 Šentjernej
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in zaène
veljati naslednji dan po objavi.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep
Številka: 032-69/2011-OS
Datum: 25.05.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-68/2011-OS
Datum: 25.05.2011
Na podlagi 29., 30. in 31. èlena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 27. èlenom
Statuta Obèine Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/07UPB1, 7/10) ter na podlagi zapisnika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, št. 9000-26/2011, je Obèinski svet
Obèine Šentjernej na 6. redni seji, dne 25.05.2011, sprejel naslednji

Na podlagi 29., 30. in 31. èlena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), v skladu s 27. èlenom
Statuta Obèine Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej, št. 12/07UPB1, 7/10) in na podlagi sklepa obèinskega sveta, št. 032-41/2011OS, je Obèinski svet Obèine Šentjernej na 6. redni seji, dne
25.05.2011, sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

I.
Obèinski svet Obèine Šentjernej imenuje v Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja za preostanek mandatne dobe:

I.
Obèinski svet Obèine Šentjernej imenuje v Nadzorni odbor Obèine
Šentjernej za preostanek mandatne dobe Ido Gorišek, C.O.Ž. 62a,
8310 Šentjernej.

1. Igorja Kalina, Mihovica 35, 8310 Šentjernej
2. Matjaža Zagorca, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in zaène
veljati naslednji dan po objavi.
OBÈINA ŠENTJERNEJ

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in zaène
veljati naslednji dan po objavi.

Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Sklep
Številka: 032-67/2011-OS
Datum: 25.05.2011
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Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Obèinska uprava Obèine Šentjernej
Raèunalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
URADNI VESTNIK

