Šentjernej, 30. april 2008

Številka 7/2008

OBČINA ŠENTJERNEJ, Trubarjeva cesta 5, 8310 ŠENTJERNEJ
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB LETNIH IZVAJALCEV PROGRAMOV
V LETU 2008
Predvidena višina razpisanih sredstev za naslednja področja:
- za izvajanje letnih programov na področju športa do višine
21.400,00 EUR
- za izvajanje letnih programov na področju kulturnih programov in projektov
do višine
8.000,00 EUR
- za izvajanje letnih programov turističnih društev do višine
6.000,00 EUR
- za izvajanje letnih programov na področju humanitarnih dejavnosti
do višine
1.500,00 EUR
- za izvajanje letnih programov ostalih društev do višine
3.000,00 EUR
Datum: 24.04.2008
Številka: 025-01-365/2008

OBČINA ŠENTJERNEJ
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Občini Šentjernej – v nadaljevanju: pravilnik (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 2008
1. Predvidena višina razpisanih sredstev za izvajanje letnih
programov športa v Občini Šentjernej je do višine 21.400,00 Ä.
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 4.400,00 Ä
- kakovostni in vrhunski šport, do višine 12.000,00 Ä
- športno rekreativna dejavnost mladine in odraslih, do višine
3.000,00 Ä
- športne prireditve, do višine 2.000,00 Ä
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 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 je 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« (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. Odobrena sredstva morajo izvajalci
porabiti najkasneje do konca leta 2008.
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih
programov/projektov je najkasneje do 30.05.2008 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 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 031-312-726,
kontaktna oseba ga. Darja WILL.
11. Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh
Občine Šentjernej in na sedežu Občine Šentjernej (sprejemna pisarna) v
ponedeljek in petek od 8. do 11. ure in v sredo od 8. do 15. ure.
URADNI VESTNIK
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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 2008
(obrazec št. 2)
- prijava za sofinanciranje letnih programov športa za leto 2008
(obrazec št. 3)
- kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj
registriran za opravljanje dejavnosti, kopija zadnjega sprejetega statuta
ter bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2007-AJPES (samo tisti, ki
se niso javili na javni razpis v letu 2007).
- seznam članov, ki so plačali članarino v letu 2007
- 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.
OPOZORILO!
V primeru, da prijavitelji ne bodo pravilni in popolno prijavili svoje
programe v razpisni dokumentaciji, komisija posameznega programa ne
bo upoštevala pri točkovanju.
Številka: 025-05-169/2008
Datum: 24.04.2008

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej – v nadaljevanju: pravilnik
(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 2008
1. Predvidena višina razpisanih sredstev za izvajanje letnih programov
na področju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini
Šentjernej, je do višine 8.000,00 Ä.
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, instrumentalna skupina, gledališka
skupina (odrasli), gledališka skupina (otroci do 15 let), lutkovna skupina,
recitacijska in literarna skupina, folklorna, plesna skupina),
- organizacija kulturnih prireditev v občini.
3. Na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov se lahko prijavijo:
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.
4. Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini 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 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 je 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:
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- 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« (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.
Odobrena sredstva morajo izvajalci porabiti najkasneje do konca leta
2008.
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih
programov/projektov je najkasneje do 30.05.2008 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 spletnih straneh
Občine Šentjernej in 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.

URADNI VESTNIK

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 2008
(obrazec št. 2),
- prijava za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v občini Šentjernej za leto 2008 (obrazec št. 3),
- kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj
registriran za opravljanje dejavnosti, kopija zadnjega sprejetega statuta
ter bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 2007-AJPES (samo tisti, ki se
niso javili na javni razpis v letu 2007).
- seznam članov, ki so plačali članarino v letu 2007.

Predlagatelji programov na področju kulture v Občini Šentjernej bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po preteku razpisnega
roka.
OPOZORILO!
V primeru, da prijavitelji ne bodo pravilni in popolno prijavili svoje
programe v razpisni dokumentaciji, komisija posameznega programa ne
bo upoštevala pri točkovanju.
Datum: 24.04.2008
Številka: 025-04-106/2008

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej – v nadaljevanju: pravilnik, ki je bil sprejet na
17. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej, dne 23.04.2008, objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI V OBČINI
ŠENTJERNEJ ZA LETO 2008
1. Predvidena višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov
turističnih dejavnosti je do višine 6.000,00 Ä.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šentjernej,
je sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- 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 prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih
ali kulturnih programov.
4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini 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 je 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 turističnih programov so
navedena v »Merilih in kriterijih za vrednotenje programov turističnih
dejavnosti v Občini Šentjernej«, ki so bila sprejeta na 17. redni seji
Občinskega sveta Občine Šentjernej, dne 23.04.2008.
6. Župan Občine Šentjernej, z izvajalci programov turističnih
dejavnosti sklene pogodbe o sofinanciranju programov na podlagi 9.
člena pravilnika. Odobrena sredstva morajo izvajalci porabiti
najkasneje do konca leta 2008.
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev
programov je najkasneje do 30.05.2008 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
turističnih 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 031-312726, kontaktna oseba ga. Darja WILL.
11. Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh
Občine Šentjernej in 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 2008
(obrazec št. 2),
- prijava za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v občini
Šentjernej za leto 2008 (obrazec št. 3),
- kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj
registriran za opravljanje dejavnosti, kopija zadnjega sprejetega statuta
ter bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 2007-AJPES (priložijo le
tisti, ki se niso javili na javni razpis v letu 2007).
Predlagatelji programov bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
30 dni po preteku razpisnega roka.
OPOZORILO!
V primeru, da prijavitelji ne bodo pravilni in popolno prijavili svoje
programe v razpisni dokumentaciji, komisija posameznega programa
ne bo upoštevala pri točkovanju.
Številka: 025-01-364/2008
Datum: 24.04.2008

URADNI VESTNIK

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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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 – v nadaljevanju: pravilnik (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
ZA LETO 2008
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
je do višine 4.500,00 Ä.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šentjernej
je financiranje naslednjih letnih programov:
- na področju humanitarnih in invalidske dejavnosti do
višine 1.500,00 Ä
- ostalih društev do višine 3.000,00 Ä
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.
4. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo 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 je 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, so navedena
v »Pogojih in merilih za vrednotenje 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).
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,
sklene pogodbe o sofinanciranju programov na podlagi 12. člena
pravilnika. Odobrena sredstva morajo izvajalci porabiti najkasneje do
konca leta 2008.
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7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev
programov je najkasneje do 30.05.2008 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.
10. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na
voljo na sedežu občine ali preko telefona 07/393-35-72 ali 031-312726, kontaktna oseba ga. Darja WILL.
11. Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh
Občine Šentjernej in 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
2008 (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 2008 (obrazec št.
3)
- kopija izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj
registriran za opravljanje dejavnosti, kopija zadnjega sprejetega statuta
ter bilanca stanja in bilanca uspeha za leto 2007-AJPES (samo tisti, ki
se niso javili na javni razpis v letu 2007).
- kopijo odločbe o podelitvi statusa društva v javnem interesu (samo
društva v javnem interesu!)
- seznam članov, ki so občani Občine Šentjernej za leto 2007 (samo
humanitarna, invalidska, zavodi…),
- seznam članov, ki so plačali članarino za leto 2007 (samo ostala
društva).
Predlagatelji programov bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
30 dni po preteku razpisnega roka.
OPOZORILO!
V primeru, da prijavitelji ne bodo pravilni in popolno prijavili svoje
programe v razpisni dokumentaciji, komisija posameznega programa
ne bo upoštevala pri točkovanju.
Številka: 025-02-98/2008
Datum: 24.04.2008

URADNI VESTNIK

Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam P R A V I L N I K o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti
v Občini Šentjernej
Številka: 032-185/2008-OS
Datum: 23. 04. 2008

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 12/07-UPB1) je občinski svet na svoji 17. redni seji, dne 23.04.2008 sprejel

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI V OBČINI ŠENTJERNEJ
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila in
postopek za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje programov turistične in sorodne
dejavnosti v občini Šentjernej.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Po tem pravilniku so upravičeni do sredstev:
- 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
prijavljajo na razpise za sofinanciranje športnih ali
kulturnih programov.
Turistične prireditve, ki se sofinancirajo po tem pravilniku so vse
prireditve, ki jih ni mogoče obravnavati kot izključno kulturne,
športne ali politične prireditve in jih organizirajo društva,
navedena v zgornjih alinejah. Turistične prireditve pa lahko
vsebujejo posamezne sestavine kulturnih, športnih, političnih,
družabnih in zabavnih prireditev.

občine, v višini razpoložljivih sredstev. Postopek javnega razpisa
vodi občinska uprava ter za posamezne dele postopka komisija.
Ponudniki prijavijo programe na vnaprej pripravljeno razpisno
dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava, v skladu s tem
pravilnikom.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
- jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro turističnih
programov,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- vrednost razpoložljivih sredstev,
- razpisni rok,
- navedbo oseb občinske uprave pooblaščene za dajanje
informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem
na razpolago
- opozorilo: *V primeru, da kuverta ne bo označena z
oznako: »Za sofinanciranje turističnih programov – ne
odpiraj« ter na hrbtni strani kuverte označen popoln
naslov vlagatelja, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne
obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.*
5. člen
Izvajalci, ki se javijo na javni razpis za dodelitev proračunskih
sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »Za
sofinanciranje turističnih programov – ne odpiraj« in na hrbtni
strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja. Vlogo je
potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej. 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.
Po preteku roka za oddajo prijav komisija pravilno označene
ponudbe odpre po vrstnem redu prispetja in zapisniško naredi
seznam vseh prispelih vlog po izvajalcih.

3. člen
Pravico do sofinanciranja iz tega naslova imajo upravičenci iz 2.
člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- 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 o članstvu, plačani članarini
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.
III. POSTOPEK

Če bo vlagatelj poslal nepopolno ali nerazumljivo vlogo, ga bo v
roku 5 (petih) dni občinska uprava pozvala, da se pomanjkljivosti
odpravijo. Vlagatelj mora popraviti oz. dopolniti v roku 8 (osmih)
dni, na kar jih v pisni obliki pozove občinska uprava. Če vlagatelj
pomanjkljivost odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat,
ko je bila vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene.
Prepozne, nepopolne vloge ter vloge, ki jih niso vložile upravičene
osebe, jih župan občine s sklepom zavrže. Zoper sklep je
dovoljena pritožba.
6. člen
Vloge prispele na javni razpis odpre komisija, ki jo ustanovi in
potrdi Občinski svet Občine Šentjernej (23. čl. Statuta Občine
Šentjernej – Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1).

4. člen
7. člen
Občina Šentjernej vsako leto objavi javni razpis za zbiranje
ponudb turističnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna

Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na
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podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje programov turističnih
dejavnosti v Občini Šentjernej. Predlog izbora izvajalcev potrdi
župan tako, da izvajalcem izda odločbo.

Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe,
mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva
vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.

8. člen
Zoper odločbo ima izvajalec pravico do pritožbe. Rok za pritožbo
je 8 (osem) dni od vročitve odločbe izvajalcu. Pritožba mora biti
obrazložena, sicer se šteje za nevloženo in jo župan s sklepom
zavrže. Če je pritožba pravočasna, dovoljena in jo je vložila
upravičena oseba, jo je župan dolžan v 15 dneh od prejema
pritožbe obravnavati in o njej odločiti. Z odločbo lahko spremeni
svojo prejšnjo odločitev. Odločba je s tem dokončna.
9. člen
Z izbranim izvajalcem župan sklene pogodbo, s katero se uredijo
vsa medsebojna razmerja. Pogodba vsebuje naslednje sestavine
oz. navedbe:
- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka,
matična številka, številka računa, …)
- navedba programa turistične dejavnosti,
- višina sofinanciranja,
- način nadzora nad zakonito in namensko uporabo
sredstev,
- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi
dodeljena sredstva ali ne izpolni predmet pogodbe,
- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o
spremembah, ki lahko kakorkoli vplivajo na pogodbena
določila,
- datum, žig in podpis.

Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
11. člen
Programe s področja turizma oceni komisija na podlagi Meril in
kriterijev za vrednotenje programov turističnih dejavnosti v
Občini Šentjernej, navedenih v prilogi tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov po Merilih in kriterijih za
vrednotenje programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej,
je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se
izračuna kot razmerje med obsegom sredstev predvidenih za
turizem in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih
programov.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po
enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej.

10. člen
Izvajalci so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom
in le za namene, dogovorjene v pogodbi. Občinsko upravo so
dolžni sproti obveščati o realizaciji programov. Občina Šentjernej
lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke,
ki so potrebni za spremljanje izvajanja programov.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam MERILA in kriterije za vrednotenje programov turističnih dejavnosti

v Občini Šentjernej
Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-194/2008-OS
Datum: 23. 04. 2008

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI ŠENTJERNEJ
Merila in kriteriji za vrednotenje progra- 1. SPLOŠNI DEL MERIL
mov turističnih dejavnosti v Občini
Šentjernej so sestavljena iz splošnega dela Administrativno delovanje
Kontinuiteta delovanja društva, glede na leto
in programskega dela:
ustanovitve društva

Opomba:
Program turistične dejavnosti posameznega društva je sestavljen iz različnih
prireditev. Vsaka prireditev je upravičena
do enkratnih točk, ki jih pridobi glede na
naravo prireditve. Ena prireditev lahko
dobi določeno število točk samo iz ene
postavke. Upravičenec do točk mora v
prijavnem obrazcu pojasniti naravo
posamezne prireditve.
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Izobraževanje kadrov
Izdelava in ažuriranje internetne strani
Informativna dejavnost (izdajanje tiskovin)
Skupno število prijavljenih prireditev

10 točk
20 točk – od 1 leta do 10 let
delovanja društva
40 točk – od 11 do 20 let delovanja društva
60 točk – več kot 21 let delovanja društva
20 točk – izobraževanje posameznika
v okviru društva
20 točk – na izdelano internetno stran
15 točk – na dejavnost
5 točk – na posamezno prireditev

Opomba:
Administrativni stroški zajemajo stroške pisarniškega materiala in ostale administrativne
stroške, do katerih so upravičeni vsi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika v enakem deležu
(10 točk/društvo).
URADNI VESTNIK

Kontinuiteto delovanja društva društvo izkazuje z aktom o
ustanovitvi društva, ki je tudi podlaga za določanje števila točk.
Društva iz 2. člena tega pravilnika so upravičena do 20 točk za
izobraževanje posameznika v okviru društva. Izobraževanje
posameznikov društva dokazujejo s prijavami na izobraževanja in
fotokopijo plačila stroškov udeležbe na izobraževanju (ali
stroškov seminarja ali potnih stroškov…).
Do dodatnih 20 točk so upravičena društva, ki bodo v program
društva za tekoče leto prijavila izdelavo internetne strani, pod
pogojem, da je internetna stran v letu prijave tudi narejena.
Društva, ki že imajo izdelano internetno stran so po tem pravilniku
upravičena do dodatnih točk za njeno vzdrževanje in ažuriranje.
Do 15 točk so upravičena društva, ki izdajo tiskovino bodisi lasten
bilten, časopis, brošuro o predstavitvi društva.
Vsa društva so upravičena do dodatnih 5 točk na vsako prijavljeno
prireditev.

Prijavitelji z izjavo potrdijo, da je posamezna prireditev
upravičena do dodatnih 15 točk, ker širi turistično promocijo ali
tehnično dediščino ali oživlja stare običaje.
Posamezne prireditve so upravičene do dodatnih 10 točk za
izdelavo propagandnega materiala (plakatov, vabil, objave
oglasov v medijih….) v kolikor razpolagajo z ustreznimi računi.
Prijavitelji so upravičeni do dodatnih točk za tiste prireditve na
katerih so se delile tudi simbolične nagrade pod pogojem, da je
vrednost ene simbolične nagrade minimalno 3 EUR. Prijavitelji so
upravičeni do enkratnih dodatnih 10 točk, ne glede na število
simboličnih nagrad, vendar pod zgoraj navedenim pogojem.
Upravičenost do točk prijavitelji izkazujejo z ustreznimi računi.
3. Programi sodelovanja
Prireditve na katerih društvo samo sodeluje z delom svoje
dejavnosti, ekskurzije in podobno
10 točk - prireditev

2. PROGRAMSKI DEL
1. Vrsta programa – narava prireditve

Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice, …)
Prireditve namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije, akcija za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč, krajev, …)
Prireditve namenjene promociji občine, kraja in posameznih znanih oseb
Prireditve, ki se izvajajo ob praznikih (pustovanje, materinski dan, dan žena, martinovanje, dedek mraz, kresovanje,
novo leto, prvi maj, …)
Prireditve namenjene rekreaciji ali ogledu znamenitosti (pohodi, …)
Delavnice za otroke in odrasle
Fotografske razstave, likovne razstave, potopisna predavanja, gledališke predstave in ostale prireditve, ki jih ni
mogoče uvrstiti v nobeno od zgornjih oblik

35 točk
30 točk
30 točk
15 točk
15 točk
10 točk
10 točk

2. Pestrost programa – pestrost prireditve
Tradicionalne prireditve, ki se odvijajo neprekinjeno
Prireditve, ki trajajo več kot en dan neprekinjeno
Prireditve, ki trajajo več kot en dan s prekinitvami
Prireditve na katerih sodelujejo gostje iz tujine
Prireditve, ki oživljajo stare običaje, tehnično dediščino, širijo turistično promocijo…
Promocija prireditve (stroški izdelave propagandnega materiala, vključno s stroški
objave oglasa v medijih)
Simbolične nagrade

10 let in več 20 točk na prireditev
30 točk na program
15 točk na program
15 točk na program
15 točk na program
10 točk na program
10 točk na program

Opomba:
Upravičeni prijavitelji, morajo podati izjavo, da se posamezne
prijavljene tradicionalne prireditve neprekinjeno odvijajo 10 let
ali več. Do točk so upravičene samo tiste prireditve, ki se
neprekinjeno izvajajo 10 let ali več.

Opomba:
Društva so upravičena do večkratnih 10 točk, za vse tiste
prijavljene prireditve v okviru prijavljenega programa, v katerih
društvo samo sodeluje, ne glede na to ali se prireditev odvija na
območju občine Šentjernej, države ali tujine.

Vsaka prireditev, ki trajajo več kot en dan neprekinjeno so
prijavitelji upravičeni do dodatnih 30 točk. Kot prireditve, ki
trajajo več kot en dan s prekinitvami (dnevnimi, tedenskimi ali
mesečnimi prekinitvami) se štejejo tiste prireditve, ki so
sestavljene, bodisi iz več različnih enakih dogodkov ali različnih
dogodkov in so med seboj vsebinsko povezane. Te prireditve so
upravičene do dodatnih 15 točk. V obeh primerih poda prijavitelj
izjavo o dolžini in vrsti trajanja posamezne prireditve.

Merila in kriteriji za vrednotenje programov turističnih dejavnosti
v Občini Šentjernej veljajo z dnem veljavnosti Pravilnika o
sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini
Šentjernej.

Do enkratnih dodatnih 15 točk so upravičene tiste prireditve, na
katerih sodelujejo tudi gostje iz tujine, ne glede na njihovo število.
Gostje iz tujine lahko na posamezni prireditvi sodelujejo kot
nastopajoči ali tekmovalci, ne pa tudi kot pohodniki. Prijavitelji z
izjavo potrdijo sodelovanje gostov iz tujine.
URADNI VESTNIK

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.
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Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam S K L E P o določitvi najmanjšega številak otrok med prazniki
Številka: 032-183/2008-OS
Župan Občine Šentjernej
Datum: 23. 04. 2008
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/2007-UPB1), je Občinski svet Občine
Šentjernej, na svoji 17. redni seji, dne 23.04.2008, sprejel

SKLEP
o določitvi najmanjšega števila otrok med prazniki
I.
Za poslovanje vrtca oz. posameznega oddelka, v času delovnih
dni med prazniki, je potrebno najmanj 7 (sedem) otrok v enem
dnevu.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej in velja do preklica.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

V primeru, da je v posameznem oddelku manj kot 7 (sedem)
otrok, se skupina združi z drugo skupino oz. z drugo skupino
na drugi lokaciji.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam S K L E P o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka iz vrtca
Številka: 032-184/2008-OS
Datum: 23. 04. 2008

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 UPB-2), 16/a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/07-UPB1), je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 17. redni seji, dne 23.04.2008,
sprejel

SKLEP
o določitvi stroškov začasnega izpisa otroka 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 najmanj enega meseca in največ dveh
mesecev ter so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje
sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši plačajo rezervacijo v višini 70% zneska, določenega z
odločbo o višini plačila staršev. Razliko 30% krije Občina
Šentjernej.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej in velja za leto 2008.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentjernej za programsko obdobje
2007 – 2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2008 Občina Šentjernej objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2008
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Šentjernej (v nadaljevanju: občina) razpisuje
nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja za leto 2008 v okvirni višini 85.000,00
EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II.OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
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Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev
1. Investicije v kmetijska gospodarstva (ukrep 1) 63.000 EUR
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb (ukrep 2) 2.000 EUR
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 3) 7.000 EUR
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 6)
5.000 EUR
5. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(ukrep 7)
5.000 EUR
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (ukrep 10)3.000 EUR
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III.UKREPI
·
1. Investicije v kmetijska gospodarstva - UKREP 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je 63.000,00 EUR
Cilji ukrepa:
·
zmanjšanje proizvodnih stroškov,
·
izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
·
izboljšanje kakovosti,
·
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje
higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški ukrepa:
·
nakup strojev in opreme,
·
izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
·
agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne
pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in
ureditev poljskih poti,
·
plastenjaki, rastlinjaki
·
stavbe - novogradnje in adaptacije (hlevi, objekti za
spravilo kmetijskih pridelkov in kmetijske mehanizacije)
Podpore se ne dodelijo za:
·
nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
·
zasaditev letnih rastlin,
·
nakup traktorjev
·
drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%,
·
za preproste naložbe za nadomestitev
·
nakup rabljene kmetijske mehanizacije.
Upravičenci do sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno
ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
·
kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
·
kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
·
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
·
finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
·
najvišja stopnja pomoči znaša do 35% upravičenih
stroškov investicije,
·
najvišji možni znesek podpore posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša največ 12.000,00 EUR
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
·
zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
·
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je
investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
·
ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o
izdelavi,
·
v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov:

ustrezno prostorsko dokumentacijo,
v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.

Pogoji za dodelitev sredstev:
·
vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
·
investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
·
vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in
mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva,
·
vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime
nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
·
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
·
kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
·
na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge,
glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za
dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju
teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije,
·
nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji
vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
· 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
· 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov
(GERK 1222) ali
· 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
· 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali
vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK
1240, 1180) ali
· 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v
drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
· 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
· 8 ha gozdov ali
· 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
· 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin
(GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1
ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Dodatna merila za ocenjevanje:
·
ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
·
ali je investicija finančno upravičena,
·
ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
·
ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva
za namen investicije.
UKREP 2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR
Cilji ukrepa:
·
ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
·
prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
·
ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.

Predmet podpore
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na
URADNI VESTNIK
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kmetijah, ki so vpisani v Register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.
Pomoč se odobri:
·
za investicije namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih,
·
za investicije za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na
kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba ne
povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
·
stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt
gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
·
stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodelijo za:
·
davke, razne takse in režijske stroške,
·
stroške zavarovanja,
·
stroške za refinanciranje obresti,
·
investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
·
investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje
tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna
stavba (objekt) pa leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
·
objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
področje kulture,
·
obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto,
·
kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
·
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
·
investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa.
Finančne določbe:
·
v obliki dotacij: najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov,
·
dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe
tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev
značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
·
najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000 Ä na
kmetijsko gospodarstvo.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
·
ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
·
kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda Zavod za varstvo
kulturne dediščine
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - UKREP 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.000 EUR.
10

Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem
letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju
za posamezno leto za:
·
zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
·
zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
·
zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
·
za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
·
kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo,
·
kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del
površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
·
zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
·
sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za leto 2008.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
·
vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih
površin,
·
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Finančne določbe:
·
finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
·
podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije,
znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov
obračunane zavarovalne premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
·
ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
·
ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – UKREP 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR.
Predmet podpore:
·
stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev
na kmetijskem
gospodarstvu: stroški organiziranja
programov usposabljanja,
·
stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali
oglaševanje,
·
stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med
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·

·

kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški,
stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do
vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi
in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in
predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo
proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe
Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so
informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v
publikaciji.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo
·
za že izvedene aktivnosti,
·
za aktivnosti, ki se ne izvajajo za občane Občine
Šentjernej ,
·
za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
·
mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k
povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
·
finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev.
Upravičenci:
·
registrirani izvajalci,
·
društva in združenja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
·
finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije
oz. participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),
·
pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju,
·
če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.

Predmet podpore
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek
opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi
sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
·
predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1
Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),
·
predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi
1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),
·
turizem na kmetiji,
·
dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi
znanji na kmetiji,
·
pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
·
kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški ukrepa:
·
vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
·
nakup nove opreme,
·
promocija,
·
splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
·
zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
·
finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oz.
dokončanja le-te,
·
predračune za nakup strojev ali opreme oz. predračune za
načrtovana dela,
·
fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta
še ni registrirana,
·
mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
·
mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni
načrt,
·
v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno prostorsko dokumentacijo.
Upravičenci do sredstev
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.

Pogoji za dodelitev sredstev:
·
upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile
dejavnosti na kmetiji (Ur.l. RS, št. 61/2005),
·
dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni
investiciji,
·
vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
·
vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime
nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
·
kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
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Finančne določbe:
·
finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
·
pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
·
pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
območju občine,
·
članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
·
ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.

5. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah –
UKREP 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR.

Finančne določbe:
·
finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
·
najvišja stopnja pomoči znaša do 35% upravičenih
stroškov investicije,
·
najvišji možni znesek podpore posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša največ 12.000,00 EUR
·
skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
·
ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
·
ali je investicija finančno upravičena,
·
ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva
za namen investicije.

6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – UKREP 11
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 3.000 EUR.
Predmet podpore
Predmet podpore je finančna pomoč dijakom oziroma
študentom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih,
višješolskih ali visokošolskih izobraževalnih programih in so
predvideni za naslednike kmetij.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
·
izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
·
kopijo zadnjega šolskega spričevala,
·
potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
·
potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec
prejema).
Upravičenci:
·
udeleženci izobraževanja iz območja občine, vpisani v
kmetijske srednješolske izobraževalne programe in
predvideni za naslednike kmetij; vlagatelj za upravičence
je lahko tudi registrirana izobraževalna organizacija, v
tem primeru sklene občina z vlagateljem posebno
pogodbo.
Pogoji za dodelitev sredstev:
·
dijak ali študent je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijskem izobraževalnem programu,
·
dijak ali študent je predviden za naslednika kmetije.
Finančne določbe:
·
do 500 EUR/učenca v tekočem letu.
Dodatna merila za ocenjevanje:
·
ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
·
ali imajo prosilci edini vir dohodka iz kmetijske
dejavnosti.

V. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo, katero je
imenoval Občinski svet Občine Šentjernej. Komisija lahko
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna
občine za leto 2008,
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna
oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo
dokumentacijo:
·
dokazila o plačilu obveznosti (original račun ali situacija
ter potrdilo o plačilu),
·
poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občini
Šentjernej za leto 2008.
VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do petka, 11.07.2008
oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah.
Obvestilo o zaprtju razpisa oziroma o porabi sredstev na
posamezni postavki, bo objavljeno na spletni strani Občine
Šentjernej
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej
obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 30 dni po zaključenem razpisu.

VII. MESTO ODDAJE VLOGE
Vloge sprejemamo na Občini Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej ob uradnih delovnih dnevih oziroma v času
uradnih ur.
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine
Šentjernej www.sentjernej.si.

Številka: 320-01-193/2008
Datum: 28.04.2008

IV. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja občini Šentjernej v letu 2008«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec bo na razpolago na prijavnem mestu.
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Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l.r.

