Šentjernej, 10. julij 2007

Številka 8/2007
Občina Šentjernej objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB LETNIH IZVAJALCEV PROGRAMOV
V LETU 2007
Predvidena višina razpisanih sredstev za naslednja področja:
- za izvajanje letnih programov na področju kulturnih programov in projektov do višine
- za izvajanje letnih programov na področju športa do višine
- za izvajanje letnih programov na področju humanitarnih dejavnosti do višine
- za izvajanje letnih programov turističnih društev do višine
- za izvajanje letnih programov ostalih društev do višine
Datum: 05.07.2007
Številka: 025-01-342/2007

8.346,00 EUR
18.778,00 EUR
1.500,00 EUR
8.346,00 EUR
3.000,00 EUR
Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št.
7/07), objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih
združenj in zvez ter programi turističnih društev za leto 2007
1. Predvidena višina razpisanih sredstev za izvajanje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov, njihovih združenj in zvez ter programov turističnih
društev, je do višine 12.846,00 EUR.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine
Šentjernej, je financiranje naslednjih letnih programov:
- na področju humanitarnih dejavnosti do višine 1.500,00
EUR
- turističnih društev do višine 8.346,00 EUR
- ostalih društev do višine 3.000,00 EUR
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- javni socialno-varstveni zavodi,
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Šentjernej, ustanovijo posamezniki v
skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne
potrebe svojih občanov,
- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov – občanov Občine Šentjernej,
- druga društva, zavodi, zasebne ustanove, ki izvajajo
občinske programe na področju sociale ali občinske programe
za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Šentjernej,

- turistična društva.
4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej oz. da imajo člane, ki
so občani občine Šentjernej (Samo izvajalci, ki imajo svoj
sedež v občini Šentjernej!)
- da imajo člane, ki so občani občine Šentjernej (Samo
izvajalci, ki imajo svoj sedež izven območja občine
Šentjernej!),
- da je društvo registrirano za opravljanje dejavnosti in
deluje neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da so v preteklih letih za prejeta sredstva iz proračuna
Občine Šentjernej redno izpolnjevali pogodbene obveznosti in
občinski upravi redno dostavljali poročila o realizaciji
programov, ki jih je sofinancirala občina (Samo prejemniki
sredstev!),
- da bo program izveden v letu 2007,
- da bodo občinski upravi redno dostavljali poročila o
realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in
poročila o doseženih rezultatih oz. vsa dokazila in podatke, ki
jih bo zahtevala občinska uprava.

5. Merila in kriteriji, za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez ter programov turističnih društev, so navedena v
»Pogojih in merilih za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
URADNI VESTNIK
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interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez v Občini Šentjernej«, ki jih je sprejel Občinski svet
Občine Šentjernej, dne 27.06.2007 (Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 7/07).
6. Župan Občine Šentjernej, z izvajalci programov na
področju organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov, njihovih združenj in zvez ter turističnimi društvi,
sklene pogodbe o sofinanciranju programov na podlagi 12.
člena Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej
št. 7/07). Odobrena sredstva morajo izvajalci porabiti do konca
proračunskega leta 2007.
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev
programov je najkasneje do 10.08.2007, do 14. ure. Če vlagatelj
pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana
priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno, do konca razpisnega roka na občinski
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 14.
ure. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, se zavržejo.
8. Izvajalci, ki se javijo na javni razpis, pošljejo svoje ponudbe v
pisni obliki in v zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje
humanitarnih in drugih programov - ne odpiraj” in na hrbtni
strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja. V primeru, da
kuverta ne bo označena tako, kot je določeno, se le-ta ne bo
odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj
vlagatelju.
9. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.

031-312-726, kontaktna oseba ga. Darja WILL.
11. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine
Šentjernej (sprejemna pisarna) v ponedeljek in petek od 8. do
11. ure in v sredo od 8. do 15. ure.
12. Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
13. Izvajalci programov morajo ob oddaji vloge za
sofinanciranje programov izpolniti in priložiti naslednje
priloge:
- splošni podatki (obrazec št. 1)
- izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu
za leto 2007 (obrazec št. 2)
- prijava za sofinanciranje programov organizacij in
društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez za leto 2007 (obrazec št. 3)
- finančno poročilo za leto 2006 (obrazec št. 4)
- kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti
- kopijo odločbe o podelitvi statusa društva v javnem
interesu (samo društva v javnem interesu!)
- bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2006 (AJPES)
- kopija zadnjega sprejetega statuta
- kopija zapisnika zadnjega občnega zbora
- seznam oz. število članov, ki so občani Občine Šentjernej
in ki so plačali članarino.
Predlagatelji programov bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 30 dni po preteku razpisnega roka.
Datum: 05.07.2007
Številka: 025-02-77/2007

10. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam
na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/393-35-72 ali

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 7/07), objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v Občini Šentjernej za leto 2007
1. Predvidena višina razpisanih sredstev za izvajanje letnih
programov na področju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v Občini Šentjernej, je v višini 8.346,00
EUR.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine
Šentjernej za področje izvajanja letnih programov na področju
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini
Šentjernej, je financiranje naslednjih programov:
- ljubiteljska kulturna dejavnosti (odrasli pevski zbori,
otroški mladinski pevski zbori do 15 let, recitacijska in
literarna skupina),
- strokovno izpopolnjevanje kadrov,
- organizacija kulturnih prireditev v občini.

programov in kulturnih projektov se lahko prijavijo:
I. Izvajalci javnih kulturnih programov:
- pravne osebe pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti
ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih
zavodov z njihovega delovnega področja,
- pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v
javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem
interesu,
- samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na javne
kulturne programe.
II. Izvajalci kulturnih projektov:
- pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni
programi ne financirajo kot javni kulturni programi in
posamezniki,
- lastnik oz. upravljavec kulturnega spomenika, ki pridobi
javna sredstva za prenovo in restavriranje njegovih

3. Na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih
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spomeniških lastnosti.
4. Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- da je društvo registrirano za opravljanje kulturne dejavnosti
in deluje neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
aktivnosti,
- da imajo zagotovljene redne vaje,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da so v preteklih letih za prejeta sredstva iz proračuna Občine
Šentjernej redno izpolnjevali pogodbene obveznosti in
občinski upravi redno dostavljali poročila o realizaciji
programov/projektov, ki jih je sofinancirala občina (Samo
prejemniki sredstev!),
- da bo program/projekt izveden v letu 2007,
- da bodo občinski upravi redno dostavljali poročila o
realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in
poročila o doseženih rezultatih oz. vsa dokazila in podatke, ki
jih bo zahtevala občinska uprava.
5. Osnovna merila za vrednotenje programov in projektov
na področju kulture so:
- kakovost in zahtevnost predlaganega programa in projekta,
- realna možnost izvedbe programa in projekta (kadrovski,
finančni, prostorski, časovni pogoji),
- neprofitnost programa in projekta,
- delež lastnih prihodkov,
- delež sofinancerjev ter merila in kriteriji za vrednotenje
programov in projektov na področju kulture, ki so navedena v
»Merilih in kriterijih za financiranje in sofinanciranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini
Šentjernej«, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Šentjernej,
dne 27.06.2007 (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/07).
6. Župan Občine Šentjernej z izvajalci programov/projektov
na področju kulturnih dejavnosti sklene pogodbe o
sofinanciranju izbranih kulturnih programov/projektov v
občini na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/07).
Odobrena sredstva morajo izvajalci porabiti do konca
proračunskega leta 2007.
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev
kulturnih programov/projektov je najkasneje do 10.08.2007,
do 14. ure. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, se šteje za
pravočasno, če je bila oddana priporočeno najpozneje do
razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca

razpisnega roka na občinski upravi, vendar najpozneje zadnji
dan razpisnega roka do 14. ure. Vloge, oddane po preteku
razpisnega roka, se zavržejo.
8. Izvajalci, ki se javijo na javni razpis, pošljejo svoje ponudbe v
pisni obliki in v zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje
kulturnih programov - ne odpiraj” in na hrbtni strani kuverte
označen popoln naslov vlagatelja. V primeru, da kuverta ne bo
označena tako, kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in tudi
ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
9. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
10. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam
na voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/393-35-72, ali
031-312-726, kontaktna oseba ga. Darja WILL.
11. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine
Šentjernej (sprejemna pisarna) v ponedeljek in petek od 8. do
11. ure in v sredo od 8. do 15. ure.
12. Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
13. Izvajalci programov in projektov na področju kulture
morajo ob oddaji vloge za sofinanciranje izpolniti in priložiti
naslednje priloge:
- splošni podatki (obrazec št. 1)
- izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu za
leto 2007 (obrazec št. 2)
- prijava za sofinanciranje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez za
leto 2007 (obrazec št. 3)
- finančno poročilo za leto 2006 (obrazec št. 4)
- kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti
- kopijo odločbe o podelitvi statusa društva v javnem interesu
(Samo društva v javnem interesu!)
- bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2006 (AJPES)
- kopija zadnjega sprejetega statuta
- kopija zapisnika zadnjega občnega zbora
- seznam članov, ki so plačali članarino.
Predlagatelji programov na področju kulture v Občini
Šentjernej bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni
po preteku razpisnega roka.
Datum: 05.07.2007
Številka: 025-04-93/2007

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 7/07), objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnih programov športa
v Občini Šentjernej za leto 2007
1. Predvidena višina razpisanih sredstev za izvajanje letnih

programov športa v Občini Šentjernej je do višine 18.778,00 EUR.
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2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine
Šentjernej za področje izvajanja letnih programov športa v Občini
Šentjernej je financiranje naslednjih programov:
- interesna vzgoja otrok in mladine, do višine 709,00 EUR
- kakovostni in vrhunski šport, do višine 14.519,00 EUR
- športno rekreativna dejavnost mladine in odraslih, do višine
1.880,00 EUR
- šolanje in strokovno izpopolnjevanje trenerjev in sodnikov, do
višine 420,00 EUR
- športne prireditve, do višine 1.250,00 EUR
3. Na javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa se
lahko prijavijo:
- športna društva in klubi,
- zveze športnih društev,
- zavodi, 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,
- vrtci, osnovne šole.
4. Izvajalci letnih programov športa morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šentjernej,
- da je društvo registrirano za opravljanje športne dejavnosti in
deluje neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih
aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da so v preteklih letih za prejeta sredstva iz proračuna Občine
Šentjernej redno izpolnjevali pogodbene obveznosti in občinski
upravi redno dostavljali poročila o realizaciji programov, ki jih je
sofinancirala občina (Samo prejemniki sredstev!),
- da bo program izveden v letu 2007,
- da bodo občinski upravi redno dostavljali poročila o realizaciji
programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto in poročila o
doseženih rezultatih oz. vsa dokazila in podatke, ki jih bo
zahtevala občinska uprava.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje programov na področju športa
so navedena v »Pogojih in merilih za vrednotenje letnih
programov športa v Občini Šentjernej«, ki jih je sprejel Občinski
svet Občine Šentjernej, dne 27.06.2007 (Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 7/07).
6. Župan Občine Šentjernej z izvajalci programov na področju
športa sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih športnih
programov v občini na podlagi 10. člena Pravilnika o načinu in
postopku sofinanciranja letnih programov v Občini Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 7/07). Odobrena sredstva
morajo izvajalci porabiti do konca proračunskega leta 2007.

pisni obliki in v zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje
športnih programov - ne odpiraj” in na hrbtni strani kuverte
označen popoln naslov vlagatelja. V primeru, da kuverta ne bo
označena tako, kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne
obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.
9. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
10. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na
voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/393-35-72, ali 031312-726, kontaktna oseba ga. Darja WILL.
11. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine
Šentjernej (sprejemna pisarna) v ponedeljek in petek od 8. do 11.
ure in v sredo od 8. do 15. ure.
12. Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
13. Izvajalci letnih programov na področju športa morajo ob
oddaji vloge za sofinanciranje izpolniti priložiti naslednje priloge:
- splošni podatki (obrazec št. 1)
- izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem razpisu za leto
2007 (obrazec št. 2)
- prijava za sofinanciranje programov organizacij in društev na
področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez za leto
2007 (obrazec št. 3)
- finančno poročilo za leto 2006 (obrazec št. 4)
- kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj
registriran za opravljanje dejavnosti
- bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2006 (AJPES)
- kopija zadnjega sprejetega statuta
- kopija zapisnika zadnjega občnega zbora
- seznam članov, ki so plačali članarino
- dokazilo o članstvu v nacionalni zvezi (Samo za društva ali
klube, ki se prijavljajo za program vrhunskega športa!)
- nacionalni seznam kategorizacije športnikov iz katerega izhaja,
da je posamezni športnik vključen v nacionalni program športa
(Samo za društva ali klube, ki se prijavijo za program vrhunskega
športa!)
Predlagatelji programov na področju športa v Občini Šentjernej
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po preteku
razpisnega roka.
Datum: 05.07.2007
Številka: 025-05-144/2007

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev
kulturnih programov/projektov je najkasneje do 10.08.2007, do
14. ure. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno,
če je bila oddana priporočeno najpozneje do razpisnega roka.
Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka na
občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do
14. ure. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, se zavržejo.

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

8. Izvajalci, ki se javijo na javni razpis, pošljejo svoje ponudbe v
URADNI VESTNIK
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