URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

ŠTEVILKA 5/2019
Šentjernej, 6. junij 2019

NA PODLAGI 52. ČLENA STATUTA OBČINE ŠENTJERNEJ
(URADNI VESTNIK OBČINE ŠENTJERNEJ, ŠT. 10/2017) RAZGLAŠAM:
OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej 10/2017) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentjernej
je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. seji dne 29.5.2019
ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel

SKLEP O POTRDIT VI
E L A B O R ATA I N
PREDR AČUNSKE L ASTNE
CENE OSKRBE S PITNO
VO D O T E R Z B I R A N JA I N
O DVO Z A KOM U NA L N I H
IN BIOLOŠKIH
O D PA D K O V V O B Č I N I
ŠENTJERNEJ

Oskrba s pitno vodo

Cena v
EUR

Cena v
EUR z 9,5
% DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

8,0602
24,1806
80,6020
120,9030
403,0100
806,0200
1.612,0400

8,8259
26,4778
88,2592
132,3888
441,2960
882,5919
1.765,1838

Vodarina v m3

0,6949

0,7609

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov za leto 2019 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih in
bioloških odpadkov

Cena v
EUR

Cena v EUR z 9,5
% DDV

Strošek javne infrastrukture na kg

0,0046

0,0050

Strošek izvajanje storitve na kg

0,0959

0,1050

SKUPAJ za kg

0,1005

0,1100

Številka: 9000-4/2019-OS-9
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju
cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov v občini Šentjernej za leto 2019.

II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v
občini Šentjernej za leto 2019.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo za leto 2019 za
vse uporabnike:

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2017) in 5. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini
Šentjernej je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. seji dne
29.5.2019 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev
sprejel
Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/2019
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S K L E P O Z A R AČ U NA N I H
C E NA H I N SU BV E N C I J I
O SK R B E S PI T NO VOD O
T E R Z B I R A N JA I N
O DVO Z A KOM U NA L N I H
IN BIOLOŠKIH
O D PA D K O V V O B Č I N I
ŠENTJERNEJ
I.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), Zakona o športu (Ur.
l. RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA), Resolucija
nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Ur.l. RS, št. 26/2014) in 16. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št.
10/17) je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji
dne 29.5.2019 sprejel

Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v občini
Šentjernej in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna.
Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, cene storitev in subvencije se uporabljajo s 1.
dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.

o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju športnih
programov v Občini Šentjernej

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:

S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju
turističnih programov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 8/2016) – v nadaljevanju: pravilnik.

Oskrba s pitno vodo

Cena v
EUR

Cena v
EUR z 9,5
% DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

9,5863
28,7589
95,8630
143,7945
479,3150
958,6300
1.917,2600

10,4970
31,4910
104,9700
157,4550
524,8499
1.049,6999
2.099,3997

Vodarina v m3

0,6949

0,7609

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov:
Zbiranje in odvoz komunalnih in
bioloških odpadkov

Cena v
EUR

Cena v EUR z 9,5
% DDV

Strošek javne infrastrukture na kg

0,0046

0,0050

Strošek izvajanje storitve na kg

0,0959

0,1050

SKUPAJ za kg

0,1005

0,1100

Številka: 9000-4/2019-OS-10
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar
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Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/2019

P R AV I L N I K

1. ČLEN

2. ČLEN
V 1. členu 2. odstavka se izbriše zadnji del besedila, ki glasi:
»in opremo za športno dejavnost.«.

3. ČLEN
V 3. členu se za besedo »sofinancirajo« izbriše besedilo: »redna dejavnost izvajalcev s področja športa« in namesto tega
doda: »športni programi«.

4. ČLEN
V 4. členu pravilnika se:
• v prvi alineji izbriše tekst: »in aktivno delujejo na območju
te občine« in
• izbrišeta 7. in 8. alineja.

5. ČLEN
V 1. odstavku 7. člena se:
• v prvem stavku za besedama »javnega razpisa« doda piko,
• za piko izbriše »in« in doda: »Župan«,
• za besedami: »trajanja njenega mandata se doda: »ki lahko
traja največ do trajanja županovega mandata,«.
V 4. odstavku 7. člena se za 5. alinejo doda 6. alinejo in sicer:
• »sodeluje pri pripravi meril in kriterijev,«
• 6. alineja postane 7. alineja.

6. ČLEN
V 14. členu pravilnika se doda 3. odstavek, ki glasi: »Pogodba
vsebuje tudi določilo, da če je iz poročila o porabljenih sredstvih razvidno, da izvajalec pri enem programu ni porabil vsa
sredstva, ki so mu bila dodeljena, lahko ta sredstva upraviči
pri drugem programu, če ima za ta drugi program izkazanih
več stroškov od dodeljenih.«

7. ČLEN
Izbriše se 3. odstavek 16. člena, 4. odstavek pa postane 3.
odstavek.

8. ČLEN
V 2. odstavku 17. člena se v zadnjem stavku pred alinejami
izbriše beseda: »nenamensko«.
V 2. odstavku 17. člena se doda 4. alineja, ki glasi:
»ko izvajalec v določenem roku ne odda ali v določenem
roku ne dopolni poročila iz 2. odstavka 15. člena pravilnika.«
Izbrišeta se 3. in 4. odstavek 17. člena pravilnika.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), 25. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS,
št. 77/2007–UPB, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013,
68/2016 in 61/2017) in 16. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 10/17) je Občinski
svet Občine Šentjernej na 4. redni seji dne 29.5.2019 sprejel

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
programov v Občini Šentjernej

9. ČLEN
1. ČLEN

V 1. odstavku 17. člena se za besedo »Šentjernej« izbriše
tekst: »navedenih v prilogi tega zapisnika«
Izbriše se 2. odstavek 17. člena in namesto tega doda:
»Merila in kriteriji za izbor programov se določijo z vsakoletnim javnim razpisom, ki jih določi in sprejme župan«.

S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju
kulturnih programov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 8/2016) – v nadaljevanju: pravilnik.

1O. ČLEN

2. ČLEN

V ostalem ostane pravilnik nespremenjen.

11. ČLEN
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-4/2019-OS-14
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

V 3. členu se za besedo »sofinancirajo« doda: »programi«;
besedi »redna dejavnost« pa se izbrišeta.

3. ČLEN
V 4. členu pravilnika se:
• v prvi alineji izbriše tekst: »in aktivno delujejo na območju
te občine« in
• izbrišeta 7. in 8. alineji.

4. ČLEN
V 1. odstavku 6. člena se:
• v prvem stavku za besedama »javnega razpisa« doda piko,
• za piko izbriše »in« in doda: »Župan«,
• za besedami: »trajanja njenega mandata se doda: »ki lahko
traja največ do trajanja županovega mandata,«.
V 4. odstavku 6. člena se za 5. alinejo doda 6. alinejo in sicer:
• »sodeluje pri pripravi meril in kriterijev,«
• 6. alineja postane 7. alineja.

5. ČLEN
V 13. členu pravilnika se doda 3. odstavek, ki glasi: »Pogodba
vsebuje tudi določilo, da če je iz poročila o porabljenih sredUradni vestnik Občine Šentjernej 5/2019
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stvih razvidno, da izvajalec pri enem programu ni porabil vsa
sredstva, ki so mu bila dodeljena, lahko ta sredstva upraviči
pri drugem programu, če ima za ta drugi program izkazanih
več stroškov od dodeljenih.«

6. ČLEN
V 15. členu pravilnika se izbriše 3. odstavek, 4. odstavek pa
postane tretji.
7. ČLEN
V 2. odstavku 16. člena se v zadnjem stavku pred alinejami
izbriše beseda: »nenamensko«.
V 16. členu 2. odstavka se doda 4. alineja, ki glasi:
»ko izvajalec v določenem roku ne odda ali v določenem
roku ne dopolni poročila iz 2. odstavka 15. člena pravilnika.«
Izbrišeta se 3. in 4. odstavek 16. člena.

8. ČLEN
V 1. odstavku 17. člena se za besedo »Šentjernej« izbriše
tekst: », navedenih v prilogi tega pravilnika«
Izbriše se 2. odstavek 17. člena in namesto tega doda:
»Merila in kriteriji za izbor programov se določijo z vsakoletnim javnim razpisom, ki jih določi in sprejme župan«.

9. ČLEN
V ostalem ostane pravilnik nespremenjen.

10. ČLEN
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-4/2019-OS-15
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04, 57/12, 25/14 in
17/15) in 16. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 10/17) je Občinski svet Občine
Šentjernej na 4. redni seji dne 29.5.2019 sprejel
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Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/2019

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju turističnih
programov v Občini Šentjernej
1. ČLEN
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju
turističnih programov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 8/2016) – v nadaljevanju: pravilnik.

2. ČLEN
V 3. členu se za besedo »sofinancirajo« doda: »programi«;
besedi »redna dejavnost« pa se izbrišeta.

3. ČLEN
V 4. členu pravilnika se:
• v prvi alineji izbriše tekst: »in aktivno delujejo na območju
te občine« in
• izbrišeta 7. in 8. alineja.

4. ČLEN

V 1. odstavku 6. člena se:
• v prvem stavku za besedama »javnega razpisa« doda piko,
• za piko izbriše »in« in doda: »Župan«,
• za besedami: »trajanja njenega mandata se doda: »ki lahko
traja največ do trajanja županovega mandata,«
V 4. odstavku 6. člena se za 5. alinejo doda 6. alinejo in sicer:
• »sodeluje pri pripravi meril in kriterijev,«
• 6. alineja postane 7. alineja.

5. ČLEN
V 13. členu pravilnika se doda 3. odstavek, ki glasi: »Pogodba
vsebuje tudi določilo, da če je iz poročila o porabljenih sredstvih razvidno, da izvajalec pri enem programu ni porabil vsa
sredstva, ki so mu bila dodeljena, lahko ta sredstva upraviči
pri drugem programu, če ima za ta drugi program izkazanih
več stroškov od dodeljenih.«.

6. ČLEN
V 15. členu pravilnika se izbriše 3. odstavek, 4. odstavek pa
postane tretji.

7. ČLEN
V 2. odstavku 16. člena se v zadnjem stavku pred alinejami
izbriše beseda: »nenamensko«.
V 16. členu 2. odstavka se doda 4. alineja, ki glasi:

»ko izvajalec v določenem roku ne odda ali v določenem
roku ne dopolni poročila iz 2. odstavka 15. člena pravilnika.«
Izbrišeta se 3. in 4. odstavek.

8. ČLEN
V 1. odstavku 17. člena se za besedo »Šentjernej« izbriše
tekst: »navedenih v prilogi tega zapisnika«
Izbriše se 2. odstavek 17. člena in namesto tega doda:
»Merila in kriteriji za izbor programov se določijo z vsakoletnim javnim razpisom, ki jih določi in sprejme župan«.

9. ČLEN
V ostalem ostane pravilnik nespremenjen.

10. ČLEN
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-4/2019-OS-16
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF in 14/2015-ZUUJFO), Zakona o humanitarnih organizacijah (Ur.l. RS, št. 98/03), Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l. RS, št. 108/02) in 16. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št.
10/17) je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji
dne 29.5.2019 sprejel

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju
socialnovarstvenih in ostalih programov v
Občini Šentjernej

1. ČLEN
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju
socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016) – v nadaljevanju: pravilnik.

2. ČLEN
V 1. členu se za besedo »sofinanciranje« izbriše tekst: »stroškov delovanja in izvedbo«.

3. ČLEN
V 3. členu pravilnika se izbriše 6. alineja.

4. ČLEN
V 1. odstavku 5. člena se:
• v prvem stavku za besedama »javnega razpisa« doda piko,
• za piko izbriše »in« in doda: »Župan«,
• za besedami: »trajanja njenega mandata se doda: »ki lahko
traja največ do trajanja županovega mandata,«.
V 4. odstavku 5. člena se za 5. alinejo doda 6. alinejo in sicer:
• »sodeluje pri pripravi meril in kriterijev,«
• 6. alineja postane 7. alineja.

5. ČLEN
V 12. členu pravilnika se doda 3. odstavek, ki glasi: »Pogodba
vsebuje tudi določilo, da če je iz poročila o porabljenih sredstvih razvidno, da izvajalec pri enem programu ni porabil vsa
sredstva, ki so mu bila dodeljena, lahko ta sredstva upraviči
pri drugem programu, če ima za ta drugi program izkazanih
več stroškov od dodeljenih.«

6. ČLEN
V 14. členu se izbriše 3. odstavek in se ga nadomesti z besedilom:
»Prejemnik sredstev iz proračuna občine je na dodatno zahtevo sofinancerja dolžan nuditi vse potrebne informacije in
mu predložiti dokazila oz. dokumentacijo o izvedbi sofinanciranega programa. Občinska uprava lahko kadar koli zahteva dodatna pojasnila, ki so povezana s predmetom sklenjene
pogodbe ali nepopolnim poročilom oz. finančnim poročilom.«

7. ČLEN
V 2. odstavku 15. člena se v zadnjem stavku pred alinejami
izbriše beseda: »nenamensko«.
V 2. odstavku 15. člena se doda 4. alinejo, ki glasi:
»ko izvajalec v določenem roku ne odda ali v določenem
roku ne dopolni poročila iz 2. odstavka 14. člena pravilnika.«
Izbriše se 3. in 4. odstavek 15. člena.
Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/2019
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8. ČLEN
V 1. odstavku 16. členu se za besedo »programov« izbriše besedilo: », navedenih v prilogi tega pravilnika«.
Izbriše se 2. odstavek in se ga nadomesti z besedilom:
»Merila in kriteriji za izbor programov se določijo z vsakoletnim javnim razpisom, ki jih določi in sprejme župan.«

9. ČLEN
V ostalem ostane pravilnik nespremenjen.

določene s sklepom št. 9000-1/2019-O-4, z dne 28.3.2019.
Cene programov predšolske vzgoje za starše, ki so občani
Občine Šentjernej, in katerih otroci obiskujejo Vrtec Čebelica Šentjernej:
Cena v € za starše, ki so
občani Občine Šentjernej
478,00

I. starostno obdobje (od 1-3 let) in
družinsko varstvo
II. starostno obdobje (od 3-6 let)
349,00
Stroške živil za otroka/dan
1,50
Cena 10. in vsake nadaljnje ure varstva 2,55
dnevno

10. ČLEN

II.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.

Razliko plačil, kot posledica dodatnega začasnega znižanja
cen programov predšolske vzgoje, za starše, ki so občani Občine Šentjernej, in katerih otroci obiskujejo Vrtec Čebelica
Šentjernej, bo krila Občina Šentjernej iz proračunske postavke 19042 - popusti pri plačilu razlike med ceno programov in
plačili staršev.

Številka: 9000-4/2019-OS-17
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05UPB2, 25/08, 36/10 in 55/17), 16. člena Statuta Občine
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 10/17), v zvezi s sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Čebelica Šentjernej št. 9000-1/2019-O-4, z dne
28.3.2019 je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni
seji dne 29.5.2019 sprejel

SKLEP
o dodatnem začasnem znižanju cen
programov predšolske vzgoje za starše, ki so
občani Občine Šentjernej in katerih otroci
obiskujejo Vrtec Čebelica Šentjernej
I.
S tem sklepom se začasno dodatno znižajo cene programov
predšolske vzgoje za starše, ki so občani Občine Šentjernej in
katerih otroci obiskujejo Vrtec Čebelica Šentjernej, do sedaj
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se od 1.6.2019 in
velja do 31.12.2019. Po preteku tega datuma se obračunava
cene programov predšolske vzgoje za starše, ki so občani Občine Šentjernej, in katerih otroci obiskujejo Vrtec Čebelica
Šentjernej, v skladu s sklepom št. 9000-1/2019-O-4, z dne
28.3.2019.
Številka: 9000-4/2019-OS-20
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)
16/a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 16. člena Statuta
Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej št. 10/17)
je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji dne
29.5.2019 sprejel

SKLEP
o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok
iz vrtca
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost
otroka za en mesec (31 dni) ali dva meseca (62 dni), ter so jo
dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši, ki imajo v vrtec
hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo
rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo
staršev iz državnega proračuna.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% zneska, določenega
z odločbo o višini plačila staršev. Razliko 50% krije Občina
Šentjernej.

II.
Rezervacija, opisana pod tč. I. velja tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Šentjernej in za katere je Občina
Šentjernej dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu.

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 2. člena Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šentjernej
(Ur. vestnik občine Šentjernej, št. 1/2001) in 16. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej št.
10/17), je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji
dne 29.5.2019 sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje predlog župana in
sicer, da se imenujejo člani Sveta za preventivno in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Šentjernej:
1. Marjan Cerinšek, predstavnik osnovnega izobraževalnega
varstva,
2. Zlatka Kocman – Kuhar, predstavnica otroškega varstva,
3. Bojan Jakše, predstavnik občanov in avto šol ter drugih
organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem ali usposabljanjem na področju prometa,
4. Gregor Lusavec, predstavnik policije,
5. Darja Bambič, predstavnica občinske uprave.

II.

III.

Mandatna doba članov sveta je čas trenutnega županovega
mandata.

Rezervacija, opisana pod tč. I ne velja za otroke, ki 1. septembra začnejo obiskovati osnovno šolo.

III.

IV.

Občinski svet zadolžuje župana Radka Luzarja, da skliče 1.
sejo članov imenovanega sveta, kjer člani izmed sebe izvolijo
predsednika.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in velja za leto 2019.
Številka: 9000-4/2019-OS-21
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-4/2019-OS-22
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar
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OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l., RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010,
40/2012-ZUJF), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2017)
je Občinski svet Občine Šentjernej na 4. redni seji dne
29.5.2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na nepremičninah:
• parc.št. 982/2, k.o. 1475 Gorenja Orehovica

II.
Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje lastninska
pravica Občine Šentjernej.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-4/2019-OS-28
Datum: 30.5.2019
Župan
Radko Luzar

8 /

Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/2019

