Šentjernej, 25. oktober 2012
Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Šentjernej
Številka: 032-174/2012-OS
Datum: 17.10.2012

Številka 8/2012
3. člen
(skupni in obračunski stroški)
V 7. členu se v preglednici 2: »Prikaz skupnih in
obračunskih stroškov« zbrišeta vrstici »2a. Kanalizacija –
primarno omrežje« in »2b. Kanalizacija – sekundarno
omrežje«) ter nadomestita z naslednjo vsebino:
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C,
57/12, 57/12- ZUPUDPP-A), Uredbe o vsebini programa
opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04,
74/05, 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in 22. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št.
3/12-UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na 15. redni
seji dne 17.10.2012 sprejel:
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE
ŠENTJERNEJ

4. člen
(časovni načrt)
Za 7. členom se doda 7a. člen »časovni načrt izgradnje
predvidene komunalne opreme« z naslednjo vsebino:
»Časovni načrt izgradnje predvidene kanalizacije je sledeč:
-

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje program
opremljanja in odlok o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2010).
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
2. člen
(obračunsko območje)
V 3. členu se pregledno karto »Karta 2: Obračunski območji
za primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje pregledna karta obračunskih območij« nadomesti z
istoimensko karto, ki je priloga dokumenta »Spremembe in
dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Šentjernej«.
V 3. členu se doda 3. odstavek z naslednjim besedilom:
»Obračunski območji za primarno in sekundarno
kanalizacijsko omrežje zajemata tako obstoječo
kanalizacijsko omrežje kot kanalizacijsko omrežje,
katerega gradnja je predvidena v občinskem proračunu v
tekočem letu.« Dosedanja 3. in 4. odstavek postaneta 4. in 5.
odstavek.

pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi
že pridobljeno
izdelava potrebne projektne in tehnične
dokumentacije
v izvajanju
gradnja komunalne opreme
v izvajanju
tehnični pregled in uporabno dovoljenje
do konca junija 2013«

5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne
površine objekta (Ct) s posamezno komunalno
opremo)
V 8. členu se zbriše preglednica 3 : »Določitev Cp in Ct za
posamezno komunalno opremo« in nadomesti z naslednjo
preglednico:
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno
komunalno opremo
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6. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
V 9. členu se doda drugi odstavek: »Vrednosti v
preglednici 3 so indeksirane na datum oktober 2012. Pri
izdajanju odločb se indeksacija izvaja od tega datuma
dalje«.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)
V 13. členu se na koncu doda odstavek: »Možnost
obročnega plačila in podrobnosti v zvezi z načinom plačila
(število obrokov, časovno obdobje itd.) določi s sklepom
občinski svet.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega
prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih
predpisih.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v občini Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 4/2009), Občina Šentjernej objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
ŠENTJERNEJ V LETU 2012
1. Navedba naročnika:
Občina 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 področja športa v Občini Šentjernej v letu
2012. Sofinancirajo se programi in projekti, ki se izvajajo
v letu 2012.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega
proračune:
· športna društva in
· javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem
v Občini Šentjernej in katerih ustanoviteljica je Občina
Šentjernej, v višini do 9.000,00 evrov.
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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
sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec): do višine
850,00 evrov,
b) interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlasti
sonček, Krpan, naučimo se plavati): do višine 1.250,00
evrov
· športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport: do višine 2.100,00 evrov
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 500,00 evrov
a) kakovostni šport
b) vrhunski šport
· športne prireditve: do višine 1.000,00 evrov
· športna rekreacija: do višine 1.000,00 evrov
· rekreativne prireditve in rekreativne lige: do višine
1.000,00 evrov
· delovanje športnih društev: do višine 1.000,00 evrov
· izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu: do višine 300,00 evrov.
5. Pogoji, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji:
· da športne programe izvajajo na območju
Občine Šentjernej,
· da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, da imajo svoj sedež v Občini 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 področja vzgoje in izobraževanja),
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske, in prostorske pogoje ter kader z ustrezno strokovno
izobrazbo ali ustrezno strokovno usposobljene za
uresničitev načrtovanih 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 članstva in evidenco
o plačani članarini (ne velja za javne zavode s področja
vzgoje in izobraževanja),
· da izvajajo športne programe najmanj eno leto,
· da društvo občinski upravi vsako leto pošlje
poročilo o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala
občina 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 občini
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Šentjernej št. 032-265/2009-OS, z dne 12.05.2009, ki
so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v občini Šentjernej (Ur. vestnik
Občine Šentjernej št. 4/09).

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena
sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa športa bodo sredstva
izplačana najkasneje do konca leta 2012.

Številka: 671-3/2012
Datum: 8. 10. 2012

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 26. 11. 2012, do
12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v
vložišče Občine Šentjernej, v obeh primerih,
najkasneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, se
zavržejo.
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 razpisne
dokumentacije,
· če je predložena v zapečatenem ovitku,
če je na prednji strani ovojnice napisan
naslov prejemnika in navedba: »za
sofinanciranje športnih programov – ne
odpiraj« ter če ima na zadnji strani
ovojnice navedene podatke o nazivu in
sedežu prijavitelja,
· če jo je vložila upravičena oseba.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po prosti presoji
brez kakršnikoli posledic razveljavi ali razdeli le
določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna
občine.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa
dalje na voljo na spletni strani Občine Šentjernej:
www.sentjernej.si ter na sedežu občine vključno do
zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu
Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310
Šentjernej, kontaktna oseba Darja Will tel.: (07) 39335-72 ali na darja.w@sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih
vlog bo v roku petnajst (15) dni po preteku roka za
predložitev ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v občini
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
5/2009), Občina Šentjernej objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH
KULTURNIH PROGRAMOV IN
KULTURNIH PROJEKTOV V
OBČINI ŠENTJERNEJ
V LETU 2012
1. Navedba naročnika:
Občina 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 občini
Šentjernej v letu 2012. Sofinancirajo se programi in
projekti, ki se izvajajo v letu 2012.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega
proračune:
· 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
4.500,00 evrov
5. Pogoji, ki jih morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati prijavitelji:
· da svoje programe izvajajo na območju
občine Šentjernej,
· da so registrirani v skladu z Zakonom o
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·

·
·
·

·

·
·

društvih in da imajo svoj sedež v občini
Šentjernej,
da imajo zagotovljene materialne,
organizacijske in prostorske pogoje ter
kader za uresničitev načrtovanih aktivnosti in programov,
da imajo urejeno evidenco članstva in
evidenco o plačani članarini,
da izvajajo svoje programe najmanj eno
leto,
da občinski upravi vsako leto pošljejo
poročilo o realizaciji programov, ki jih je
sofinancirala občina 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
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 občini 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 občini Šentjernej
(Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 5/09).
7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena
sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva
izplačana najkasneje do konca leta 2012.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 26. 11. 2012, do
12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v
vložišče Občine Šentjernej najkasneje, v obeh
primerih, do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.
Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se
zavržejo.
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 razpisne dokumentacije,
če je predložena v zapečatenem ovitku, če je
na prednji strani ovojnice napisan naslov
prejemnika in navedba: »za sofinanciranje
kulturnih programov – ne odpiraj« ter če ima
na zadnji strani ovojnice navedene podatke o
nazivu in sedežu prijavitelja,
- če jo je vložila upravičena oseba.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti
presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli
le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna
občine.
-

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa
dalje na voljo na spletni strani Občine Šentjernej:
www.sentjernej.si ter na sedežu občine vključno do
zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu
Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310
Šentjernej, kontaktna oseba Darja Will, tel.: (07) 39335-72 ali na e-mail: darja.w@sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih
vlog bo v roku petnajst (15) dni po preteku roka za
predložitev ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Številka: 6712-2/2012
Datum: 8. 10. 2012
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

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

4

URADNI VESTNIK

