Šentjernej, 29. april 2011

Številka 04/2011

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Zakljuèni raèun proraèuna
Obèine Šentjernej za leto 2010
Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Številka: 032-54/2011-OS
Šentjernej, dne 20.04.2011

Na podlagi 29. èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 ZLS-UPB, 60/2007, 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009,
51/2010), 33. èlena Zakona o financiranju obèin (Uradni list RS. št.
32/06 ZFO-UPB1, 123/2006, 57/2008), 3. toèke 98. èlena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 15. in 22. èlena
Statuta Obèine Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št.
12/2007-UPB1 in 7/2010-spr. in dopol.) je Obèinski svet Obèine
Šentjernej na 5. Redni seji, dne 20.04.2011 sprejel

ZAKLJUÈNI RAÈUN
PRORAÈUNA OBÈINE ŠENTJERNEJ
ZA LETO 2010
1. èlen
Sprejme se zakljuèni raèun proraèuna Obèine Šentjernej za leto 2010.
2. èlen
Zakljuèni raèun proraèuna Obèine Šentjernej za leto 2010 sestavljajo
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, raèuna
finanènih terjatev in naložb ter raèuna financiranja, v posebnem delu
pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proraèuna Obèine Šentjernej za leto 2010.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Obèine
Šentjernej po zakljuènem raèunu za leto 2010 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proraèun leta 2010
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOÈI PRIHODKI (70+71)
70 DAVÈNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobièek
703 Davki na premoženje
704 Domaèi davki na blago in storitve
71 NEDAVÈNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobièku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavèni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišè in neopredmetenih
dolgoroènih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domaèih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanènih
institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proraèuna
iz sredstev EU

5.849.162
5.343.293
4.545.355
4.077.423
299.601
168.331
797.938
327.108
7.115
8.777
5.722
449.216
6.372
6.372
10.463
10.463
489.034

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.535.955
40 TEKOÈI ODHODKI
2.266.291
400 Plaèe in drugi izdatki zaposlenim
408.905
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
64.439
402 Izdatki za blago in storitve
1.667.656
403 Plaèila domaèih obresti
120.327
409 Rezerve
4.964
41 TEKOÈI TRANSFERI
1.869.315
410 Subvencije
166.006
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.294.749
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
89.451
413 Drugi tekoèi domaèi transferi
319.109
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.354.569
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.354.569
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
45.780
431 Investicijski transferi pravnim in fiziènim osebam,
ki niso proraèunski uporabniki
45.780
III. PRORAÈUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAÈUNSKI PRIMANJKLJAJ)

313.207

B. RAÈUN FINANÈNIH TERJATEV IN NALOŽB v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proraèun leta 2010
IV. PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAÈILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vraèila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
0
0
0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEÈANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Poveèanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Poveèanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAÈUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto

0
0
0
0

v evrih
Proraèun leta 2010

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domaèe zadolževanje
VIII. ODPLAÈILA DOLGA (550)
55 ODPLAÈILA DOLGA
550 Odplaèila domaèega dolga
IX. POVEÈANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV
NA RAÈUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

0
0
0
395.541
395.541
395.541
-82.334
-395.541
-313.207

XII. STANJE SREDSTEV NA RAÈUNIH DNE 31.12.2009
9009 Splošni sklad za drugo
572.500

290.198
198.836
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Posebni del proraèuna sestavljajo finanèni naèrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podroèja
proraèunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov obèinskih proraèunov. Podprogram je razdeljen na proraèunske postavke, ta pa na podskupine
kontov in konte, doloèene s predpisanim kontnim naèrtom.
Posebni del proraèuna do ravni proraèunskih postavk – kontov je
priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Obèine Šentjernej.
3. èlen
Zakljuèni raèun proraèuna Obèine Šentjernej za leto 2010 se objavi v
Uradnem vestniku Obèine Šentjernej.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata èlana
Nadzornega odbora Obèine Šentjernej
Številka: 032-53/2011-OS
Datum: 20.04.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 32. a in 37. a èlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in drugega
odstavka 33. èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni Vestnik Obèine
Šentjernej, št. 12/2007-UPB, 7/2010), je Obèinski svet Obèine
Šentjernej na svoji 5. redni seji, dne 20.4.2011, sprejel naslednji

S K L E P O DOLOÈITVI EKONOMSKIH
CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE
VZGOJE V OBÈINI ŠENTJERNEJ
I.
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Èebelica pri
Osnovni šoli Šentjernej po posameznih programih znašajo meseèno:
1. prvo starostno obdobje (1-3 leta) in družinska varstva 486,21 €
2. drugo starostno obdobje (3-6 let)
344,66 €
II.
Stroški živil za otroka iz prvega in drugega starostnega obdobja ter
družinskega varstva v vrtcu Èebelica znašajo dnevno 1,50 € na dan.
III.
Cena 10. (desete) ure in vsake nadaljnje ure varstva znaša 2,31 €.
IV.
Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Obèine Šentjernej.
V.
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-284/2009-OS,
z dne 23. 6. 2009.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
S K L E P o doloèitvi stroškov zaèasnega izpisa
otroka iz vrtca

UGOTOVITVENI SKLEP
O PRENEHANJU MANDATA ÈLANA NADZORNEGA
ODBORA OBÈINE ŠENTJERNEJ

Številka: 032-56/2011-OS
Datum: 20.04.2011

I.
Zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije èlana Nadzornega odbora s
èlanstvom poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proraèunskih
sredstev, g. Zdenku Antonèièu, Dolenje Mokro Polje 34, 8310
Šentjernej, preneha mandat èlana Nadzornega odbora.

Na podlagi 31. èlena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2,
25/08 in 36/2010), 16/a èlena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 77/05) ter 22. èlena Statuta
Obèine Šentjernej (Ur. vestnik Obèine Šentjernej št. 12/07-UPB1 in
7/10), je Obèinski svet Obèine Šentjernej na svoji 5. redni seji, dne
20.04.2011, sprejel

II.
Obèinski svet zadolži Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da priène s postopkom zbiranja kandidatur za
nadomestnega èlana Nadzornega odbora Obèine Šentjernej.
III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Obèine
Šentjernej.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
SKLEP
o doloèitvi ekonomskih cen programov predšolske
vzgoje v Obèini Šentjernej
Številka: 032-55/2011-OS
Datum: 20.04.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 31. èlena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 UPB2,
25/08 in 36/10), 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. èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni vestnik
Obèine Šentjernej, št. 12/07-UPB1 in 7/10), je Obèinski svet Obèine
Šentjernej, na predlog Osnovne šole Šentjernej, na 5. redni seji, dne
20.04.2011, sprejel
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Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

SKLEP
O DOLOÈITVI STROŠKOV ZAÈASNEGA
IZPISA OTROKA IZ VRTCA
I.
Obèinski svet Obèine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Obèina Šentjernej po veljavni zakonodaji
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko
uveljavljajo rezervacijo zaradi poèitniške odsotnosti otroka enkrat letno
v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj enega meseca in najveè dveh
mesecev ter so jo dolžni vrtcu pisno sporoèiti najkasneje sedem dni pred
prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plaèajo rezervacijo v višini 60% zneska, doloèenega z odloèbo o
višini plaèila staršev. Razliko 40% krije Obèina Šentjernej.
II.
Rezervacija, opisana pod tè. I. velja tudi za otroke, ki so obèani naše
obèine in ki obiskujejo vrtec izven obèine Šentjernej.
III.
Ta sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Obèine Šentjernej in velja za leto 2011.

URADNI VESTNIK

OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
S K L E P o letnem programu kulture v obèini
Šentjernej v letu 2011
Župan Obèine Šentjernej
Številka: 032-57/2011-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 20.04.2011
Na podlagi 8. in 9. èlena Zakona o uresnièevanju javnega interesa za
kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08 in 4/10), 21. èlena Zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/2008, 79/09 in
51/10), Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov v obèini Šentjernej (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej št. 5/09) in 15. èlena Statuta Obèine Šentjernej (Uradni
vestnik Obèine Šentjernej št. 12/07-UPB1 in 7/2010), je Obèinski svet
Obèine Šentjernej, na svoji 5. redni seji, dne 20.04.2011, sprejel

SKLEP
o letnem programu kulture v obèini
Šentjernej v letu 2011
I. Uvod
Obèinski svet Obèine Šentjernej na podlagi zgoraj navedenih
zakonskih podlag in v skladu z obveznostjo obèine, da zagotavlja
pogoje in sprejema ukrepe za uresnièevanje javnega interesa na
podroèju kulture na svojem obmoèju sprejema Letni program kulture v
obèini Šentjernej v letu 2011 in na ta naèin v obèini Šentjernej
zagotavlja pogoje za:
kulturno ustvarjalnost,
dostopnost kulturni dobrin,
kulturno raznolikost,
ohranjanje slovenske kulturne identitete in
ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.
II. Vloga kulture v obèini
Obèina je gospodarsko in družbeno središèe in je v skladu z zakonom
dolžna tudi na podroèju kulture zagotavljati obèanom možnosti za
dejavno življenje na podroèju kulture pri:
udejanjanju ustvarjalnosti na podroèju ljubiteljske kulture in
uveljavljanju interesa po dostopnosti kulturnih dobrin
najvišje kakovosti v skladu z možnostmi obèine.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj obèine, saj po
eni strani povezuje obèane tudi kot kulturno skupnost in jim po drugi
strani omogoèa obèutek zadovoljenosti njihovih potreb in interesov, ki
presegajo materialno raven.
Kljuènega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko
kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in
zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje
kakovosti (gostovanja, koncerti, razstave itd.) seveda v tolikšnem
obsegu, kot to dopušèajo proraèunske možnosti obèine.
III. Cilji obèinskega programa kulture
Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi
programa, je zagotavljanje pogojev za to, da obèina postane tudi
kulturno središèe, v katerem lahko obèani uresnièujejo svoj interes z
lastno dejavnostjo na podroèju kulture in svoj interes po dostopnosti
kulturnih dobrin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj obèine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki
so nosilci kulturnih dejavnosti v obèini, društvom omogoèiti izvajanje
del svojih programov v prostorih kulturnega centra. Obèina bo
omogoèala delovanje Kulturnega centra Primoža Trubarja, kateri bo s
svojim programom zagotavljal kvalitetno ponudbo razliènih kulturnih
vsebin.
IV. Ukrepi za uresnièevanje obèinskega programa kulture
Naloga obèine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime in pogojev v obèini
za uresnièevanje javnega interesa na podroèju kulture, spodbujanje in
zvišanje kulturne ravni obèanov. Obèina bo na ustrezen naèin

omogoèala tudi naèin uresnièevanja teh nalog, doloèala glavne oblike
in naèine kulturnega delovanja ter navedla naloge, ki jih bo obèina
izpolnjevala v sodelovanju z drugimi obèinami oziroma javnimi
zavodi, ki delujejo na obmoèju veè obèin.
Obèina bo spodbujala kulturne dejavnosti obèanov, zlasti na
podroèju ljubiteljske dejavnosti ter zagotavljala sredstva za
njihovo dejavnost.
Obèina bo omogoèila dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo
plod uresnièevanja programov nosilcev dejavnosti z obmoèja
obèine in programov drugih ustvarjalcev (gostovanja in
kulturne prireditve) v skladu s svojimi zmožnostmi in
programom.
V skladu z navedenim bo Obèina Šentjernej:
1. z javnim razpisom za prijave za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in projektov spodbujala dejavnost
na tem podroèju,
2. s pogodbenimi odnosi za opravljanje javne službe na
obmoèju obèine (knjižnica, javni sklad za kulturne
dejavnosti itd.) s sodelovanjem pri upravljanju teh
zavodov omogoèila izvajanje javne službe s primerno
odmerjenimi proraèunskimi sredstvi ter prostori in
omogoèala dejavnost teh služb, zadolženih za izvajanje
javne službe na obmoèju obèine,
3. z vlaganjem v prostore in opremo (svetlobna, zvoèna
tehnika, raèunalniška oprema itd.) in
4. z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in
raznolikost te dejavnosti na obmoèju obèine.
V. Sredstva, ki se iz Proraèuna Obèine Šentjernej za leto 2011
(Uradni vestnik Obèine Šentjernej, št. 2/2011) namenijo za
izvajanje kulturnih programov in projektov v obèini Šentjernej:
A. programi na podlagi javnega razpisa: do višine 9.000,00 € (p.p.
18011)
1. redna dejavnost kulturnih društev
2. letni programi in projekti društev
- odrasli pevski zbor,
- oktet,
- pihalni orkester,
- 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.
B. ostali programi in projekti: do višine 183.945,00 €
1. Knjižnica Mirana Jarca in krajevne knjižnice do višine
121.945,00 € (p.p. 18030)
2. vzdrževanje kulturnih spomenikov do višine
5.000,00 € (p.p. 18001)
4. tekoèi transferi v javne sklade (JS KD) do višine
1.000,00 € (p.p. 18011)
5. Kulturni center Primoža Trubarja do višine
56.000,00 € (p.p. 18029)
Pod tè. A. se sofinancirajo programi na podlagi javnega razpisa in sicer
po Pogojih in merilih za vrednotenje in izbor javnih kulturnih
programov in kulturnih projektov v obèini Šentjernej, ki so sestavni del
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v obèini Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej št.
5/09). Pod tè. B. se financirajo programi na podlagi sklenjenih pogodb z
izvajalci.
VI. Dolgoroèni pogled na razvoj kulture v obèini Šentjernej
Obèina Šentjernej želi dolgoroèno zagotoviti obèanom ter gostom
kakovostno ponudbo kulturnih dobrin zlasti na podroèju glasbene,
pevske kulture, likovnih razstav in delavnic ter gledališèa. Obèina
Šentjernej bo posveèala izrazito skrb tudi raziskovanju, vzdrževanju in
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obnavljanju ter predstavljanju kulturne dedišèine na obmoèju obèine.
Poleg tega bo Obèina Šentjernej namenila skrb in sredstva za estetsko
podobo naselij in obèine Šentjernej v celoti tako, kar zadeva obstojeèe
spomenike in skladno naèrtovanje na podroèju urbanizma kakor tudi
postavitev in vzdrževanje novih estetskih objektov (spomenikov,
kipov, parkov oziroma javnih površin).
VII. Veljavnost in uporabnost
Ta program zaène veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Obèine Šentjernej in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev
sredstev za sofinanciranje programov kulture v obèini Šentjernej v
letu 2011.
OBÈINA ŠENTJERNEJ
Obèinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 38. èlena Statuta obèine Šentjernej (Uradni vestnik
obèine Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam
S K L E P o letnem programu športa v obèini
Šentjernej v letu 2011

Številka: 032-58/2011-OS
Datum: 20.04.2011

Župan Obèine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 7. èlena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98),
Nacionalnega programa športa v RS (Ur.l. RS, št. 24/00), 15. èlena
Statuta Obèine Šentjernej (Uradni vestnik Obèine Šentjernej št.
12/07-UPB1 in 7/2010) in Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v obèini Šentjernej (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej št. 4/2009), je Obèinski svet Obèine Šentjernej na svoji 5.
redni seji, dne 20.04.2011, sprejel

SKLEP
O LETNEM PROGRAMU ŠPORTA V
OBÈINI ŠENTJERNEJ V LETU 2011
1. èlen
Obèina Šentjernej z letnim programom športa doloèa športne
programe, ki bodo v letu 2011 sofinancirani iz obèinskega proraèuna,
obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresnièevanje tega programa,
ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proraèunu obèine.
Športna društva so nosilci športnega udejstvovanja v obèini. Društva
spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj
ohranjati posledice današnjega naèina življenja in dela ter prepreèiti
upadanje splošne vitalnosti èloveka.
2. èlen
Letni programa športa v obèini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da
bo Obèina Šentjernej v obèinskem proraèunu za leto 2011 izvajalcem
športnih programov namenila najveè do višine 18.000,00 € (p.p.
18021).

5. èlen
A. Programi na podlagi javnega razpisa:
V Letnem programu športa v obèini Šentjernej v letu 2011 se
sofinancirajo naslednje vsebine:
o interesna športna vzgoja otrok:
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (zlati sonèek,
nauèimo se plavati, ciciban planinec): do višine 1.700,00 €
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (zlati sonèek,
Krpan, nauèimo se plavati):
do višine 2.500,00 €
o športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in
vrhunski šport:
do višine 4.200,00 €
o kakovostni in vrhunski šport:
do višine 1.000,00 €
o športne prireditve:
do višine 2.000,00 €
o športna rekreacija:
do višine 2.000,00€
o rekreativne prireditve in rekreativne lige: do višine 2.000,00 €
o delovanje športnih društev:
do višine 2.000,00 €
o izobraževanjem usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu:
do višine
600,00 €
B. Programi in projekti izven javnega razpisa:
o upravljanje in tekoèe vzdrževanje športnih objektov:
do višine 15.000,00 € (p.p. 18023)
o Agencija za šport – stroški organizacije in izvedbe šolskih
športnih tekmovanj:
do višine 850,00 € (p.p. 18020)
5. èlen
Župan Obèine Šentjernej z izvajalci športnih programov sklene
pogodbe o sofinanciranju izbranih programov športa v obèini, v kateri
se opredeli kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz
javnih sredstev, èasovno se opredelijo roki za izplaèilo sredstev in
naèin nadzora nad porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva
izvajalcem bodo izplaèana do konca proraèunskega leta 2011.
6. èlen
Obèina Šentjernej lahko omeji obseg dodeljenih sredstev v letu 2011
tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi poroèila oziroma
izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz
pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2010.
7. èlen
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi
izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja programov izvajalcev v
skladu s Pogoji in merili za vrednotenje letnih programov športa v
obèini Šentjernej, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v obèini Šentjernej (Uradni vestnik Obèine
Šentjernej, št. 4/09). Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in
porabijo v celoti za planirane namene.
8. èlen
Javni razpis se objavi na spletnih straneh obèine in v Uradnem
vestniku Obèine Šentjernej.
9. èlen
Letni program športa v obèini Šentjernej v letu 2011 zaène veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obèine Šentjernej in se
uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje
programov športa v obèini Šentjernej v letu 2011.

3. èlen
Iz proraèuna Obèine Šentjernej se v letu 2011 zagotovijo sredstva za
sofinanciranje programov športa, ki jih izvajalci športne dejavnosti
prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne
dokumentacije.
4. èlen
Obèina Šentjernej z Odlokom o proraèunu Obèine Šentjernej za leto
2011 (Uradni vestnik Obèine Šentjernej št. 2/2011) zagotavlja
proraèunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov.
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