URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 7/2017
Šentjernej, 4. september 2017

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016),
objavlja Občina Šentjernej,

JAV N I RAZPI S
ZA S O F I N A N C IRA N JE KULTUR N I H PROGRAMOV
V OBČI N I Š E N TJER N EJ
V LETU 2 0 1 7
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 kulturnih programov v letu 2017.

3. Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis:
• kulturna društva,
• drugi subjekti s področja kulture, ki izvajajo kulturni program v javnem interesu in ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture.

4. Področja programov, ki so predmet financiranja in višina razpisanih sredstev,
ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
• redna dejavnost kulturnih društev,
• izvajanje kulturnih programov:
- pevski zbor in oktet,
- orkester,
- gledališka, lutkovna, plesna in folklorna skupina,
- strokovno izpopolnjevanje kadrov
- prireditve
v višini do 13.000,00 €.
Na podlagi tega javnega razpisa se ne sofinancira stroškov hrane, pijače in hotela ter stroškov zbora članov. Predmet tega javnega razpisa
tudi niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo ter spomeniško varstvo.

5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
Merila za izbor izvajalcev in njihovih programov so navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje kulturnih programov v občini
Šentjernej.
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6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
•
•
•
•
•
•
•

da imajo sedež v občini Šentjernej in aktivno delujejo na območju te občine,
da so registrirani v skladu z zakonodajo,
izvajajo kulturne programe,
delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
da imajo zagotovljene kadrovske, materialne, prostorske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do
Občine Šentjernej,
• da objavljajo logotip občine pri programih prijavljenih na razpis.

7. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 5.10.2017, 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 tajništvo Občine Šentjernej najkasneje, v obeh
primerih, do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se zavržejo.

8. Obdobje, v katerem moraj biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplačana do konca leta 2017.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev iz proračuna občine.

9. Informacija o razpisni dokumentaciji:
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.

10. Vsebina vlog in način njihove dostave:
Vloga je popolna:
1. če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
2. če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
(prijavitelj ne sme dopolnjevati ali spreminjati predpisane obrazce razpisne dokumentacije)
3. če je predložena v zaprti kuverti, na kateri je napisan naslov občine (naročnika) in naslov prijavitelja ter navedba: »za sofinanciranje
kulturnih programov – ne odpiraj«.
4. če jo je vložila upravičena oseba.

11. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja
Bambič, tel.: (07) 393-35-72 ali na e-naslov: darja.bambic@sentjernej.si

12. 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: 6712-32/2017
Datum: 23.8.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar
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Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016),
objavlja Občina Šentjernej,

JAV N I RAZPI S
ZA S O F I N A N C IRA N JE Š PORT N I H PROGRAMOV
V OBČI N I Š E N TJER N EJ
V LETU 2 0 1 7
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.: (07) 393-35-60, e-naslov: sentjernej@siol.net

2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov v letu 2017.

3. Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis:
• športna društva,
• društva, ki imajo registrirano športno dejavnost,
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

4. Področja programov, ki so predmet financiranja in višina razpisanih sredstev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok,
športna vzgoja mladine in študentov,
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostni šport,
športne prireditve
športna rekreacija,
šport starejših,
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
delovanje športnih društev
v višini do 20.000,00 €.

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov Občine Šentjernej ne sofinancira strokov hrane, pijače in hotela ter
stroškov zbora članov.

5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
Merila za izbor izvajalcev in njihovih programov so navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje športnih programov v občini
Šentjernej.

6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da imajo sedež v občini Šentjernej in aktivno delujejo na območju te občine,
da so registrirani v skladu z zakonodajo,
izvajajo športne programe,
delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
da imajo zagotovljene materialne (športna oprema, rekviziti), prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih športnih aktivnosti,
da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja
za društva) ter da delujejo v skladu z veljavno zakonodajo,
da redno dostavljajo poročila o realizaciji športnih programov in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine
Šentjernej,
da objavljajo logotip občine pri programih prijavljenih na razpis.
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7. Posebni pogoji
Izvajalci lahko svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ice prijavijo samo v enem od športnih programov, ki izvajajo in tega prijavijo.
Vsi športni programi za otroke, mladino in študente, ki jih občina sofinancira, se morajo izvajati izven zunaj rednega pouka oz.
izobraževalnega sistema.
Izvajalci, ki so prejemniki javnih sredstev so dolžni javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejemajo
javna sredstva (31. člen Zakona o športu).

8. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 5.10.2017, do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti ali dostavljena v tajništvo Občine Šentjernej najkasneje, v obeh primerih, do 12. ure
zadnjega dne razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se zavržejo.

9. Obdobje, v katerem moraj biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem programov bodo sredstva izplačana do konca leta 2017.

10. Informacija o razpisni dokumentaciji:
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.

11. Vsebina vlog in način njihove dostave:
Vloga je popolna:
1. če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
2. če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
(prijavitelj ne sme dopolnjevati ali spreminjati predpisane obrazce razpisne dokumentacije)
3. če je predložena v zaprti kuverti, na kateri je napisan naslov občine (naročnika) in naslov prijavitelja ter navedba: »za sofinanciranje
športnih programov – ne odpiraj«.
4. 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.

12. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja
Bambič, tel.: (07) 393-35-72 ali na e-naslov: darja.bambic@sentjernej.si

13. 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: 6712-33/2017
Datum: 23.8.2017

OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar
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