URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 6/2015
Šentjernej, 1. september 2015

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

Na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v občini
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2009), objavlja Občina Šentjernej,

JAV N I R A Z P I S Z A
S OF I NA N C I R A N J E L E T N E G A P RO G R A M A
I N VA L I D SK I H I N H UM A N I TA R N I H DRU ŠT E V T E R
O S TA L I H DRU Š T E V V OB Č I N I ŠE N T J E R N E J
V LETU 2015
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 invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v občini
Šentjernej v letu 2015. Sofinancirajo se programi, ki se izvajajo v letu 2015.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev in višina sredstev iz občinskega proračune:
• invalidska in humanitarna društva do višine 1.000,00 €
• ostala društva do višine 3.000,00 €
4. Programi društev, ki so predmet javnega razpisa:
• delovanje invalidskih in humanitarnih društev in
• izvajanje letnega programa invalidskih in humanitarnih društev
• delovanje ostalih društev in
• izvajanje letnega programa ostalih društev
5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:
• da svoje programe izvajajo na območju občine Šentjernej (velja za ostala društva v občini Šentjernej),
• da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
• da imajo sedež v občini Šentjernej (velja za ostala društva),
• 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 pošljejo poročilo o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala Občina Šentjernej 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,
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• da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih z navedbo kraja, časa in števila udeležencev za vsako izvedeno aktivnost
• da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

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 občini Šentjernej, št. 032-267/2009-OS, z dne 12.05.2009.
7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplačana do konca leta 2015.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 1.10.2015, 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 invalidskih in ostalih programov – ne odpiraj« ter če ima na sprednji ali zadnji strani ovojnice navedene podatke o
nazivu in sedežu prijavitelja,
- če jo je vložila upravičena oseba.
Vloga, ki ni oddana v skladu z navedenimi določbami, bo občinska uprava zavrgla s sklepom.
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) 393-35-72 ali e-naslov darja.will@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 z odločbo najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 6712-3/2015
Datum: 18.8.2015

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

JAV N I R A Z P I S Z A S OF I NA NC I R A N J E
JAV N I H K U LT U R N I H P RO G R A M OV I N
K U LT U R N I H P ROJ E K TOV
V OB Č I N I ŠE N T J E R N E J
V LETU 2015
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 2015. Sofinancirajo se programi in projekti, ki se izvajajo v letu 2015.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračune:
• kulturna društva,
• ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni program, ki so predmet javnega razpisa:
• redna dejavnost kulturnih društev in
• izvajanje kulturnih programov in projektov kulturnih društev:
- odrasli pevski zbori,
- oktet,
- 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,
v višini do 4.000,00 €.
5. Pogoje, 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 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 predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo kopijo
sprememb,
• da občinski upravi pošljejo poročilo o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala Občina Šentjernej ter podatke iz bilance
stanja in izkaza poslovnega izida.
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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 do konca leta 2015.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 1.10.2015, 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) 393-35-72 ali na e-naslov: darja.will@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 z odločbo najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 6712-1/2015
Datum: 18.8.2015

OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar, l.r.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2009), objavlja Občina Šentjernej,

JAV N I R A Z P I S A Z A S OF I NA N C I R A N J E
L E T N E G A P RO G R A M A ŠP ORTA
V OB Č I N I ŠE N T J E R N E J
V LETU 2015
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 2015. Sofinancirajo se
programi in projekti, ki se izvajajo v letu 2015.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračune:
• športna društva,
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Šentjernej in katerih ustanoviteljica je Občina Šentjernej,
• zavod, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
v višini do 9.000,00 €.
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 (mali sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec..): do višine 850,00 €,
b) interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlasti sonček, Krpan, naučimo se plavati..): do višine 1.250,00 €
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: do višine 3.500,00 €
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 500,00 €
a) kakovostni šport
b) vrhunski šport
• športne prireditve: do višine 750,00 €
• športna rekreacija: do višine 750,00 €
• rekreativne prireditve in rekreativne lige: do višine 750,00 €
• delovanje športnih društev: do višine 500,00 €
• izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu: do višine 150,00 €.
5. Pogoje, 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 (velja za društva),
• da izvajajo športne programe najmanj eno leto,
• da društvo občinski upravi pošlje poročilo o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala občina ter podatke iz bilance stanja
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in izkaza poslovnega izida,
• da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov vadbene skupine, evidenco
o njihovi prisotnosti ter ime in priimek vodje skupine, ki za vsak dan vadbe posebej s podpisom potrjuje resničnost podatkov,
• da ob prvi prijavi na javni razpis predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo
sprememb.

6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za vrednotenje in izbor letnih programov športa v občini 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).
7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa športa bodo sredstva izplačana do konca leta 2015.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 1.10.2015, 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) 393-35-72 ali na darja.will@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 z odločbo najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 671-2/2015
Datum: 18.8.2015

OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar, l.r.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 7/2008), objavlja Občina Šentjernej,

JAV N I R A Z P I S Z A S OF I NA NC I R A N J E
P RO G R A M OV T U R I S T I Č N I H DE JAV N O ST I
V OB Č I N I ŠE N T J E R N E J
V LETU 2015
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 turističnih dejavnosti v občini Šentjernej za leto 2015. Sofinancirajo
se programi in projekti, ki se izvajajo v letu 2015.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračune:
• turistična društva, ki so registrirana za opravljanje turistične dejavnosti,
• druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne prijavijo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
• druga društva, ki niso registrirana kot turistična društva vendar opravljajo turistično dejavnost oz. je njihov program turistične
narave, pod pogojem, da se ne prijavijo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov.
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni program, ki so predmet javnega razpisa:
• programi turističnih dejavnosti do višine 2.500,00 €
5. Pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:
• da imajo sedež društva in dejavnosti v občini Šentjernej
• da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje turističnih aktivnosti,
• da imajo urejeno evidenco članstva, plačano članarino in ostalo dokumentacijo,
• da so organizirani v skladu z Zakonom o društvih,
• da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala občina.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje programov turističnih dejavnosti v občini Šentjernej,
št. 032-194/2008-OS, z dne 23.04.2008, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v občini
Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 7/08).
7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplačana do konca leta 2015.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 1.10.2015, 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 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 sofinancira-
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nje turističnih programov – ne odpiraj« ter če ima na zadnji ali sprednji 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 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) 393-35-72 ali na darja.will@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 z odločbo najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 6712-2/2015
Datum: 18.8.2015

OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar, l.r.
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