URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 5/2016
Šentjernej, 26. maj 2016

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

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2015), v skladu z Odlokom o proračunu
Občine Šentjernej za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2016), objavlja Občine Šentjernej,

I . J AV N I R A Z P I S

o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo
kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Šentjernej
za leto 2016
1. Navedba naročnika

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.: (07) 393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, e-naslov: sentjernej@siol.net

2. Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na
katerih sodelujejo različni kulturni, športni in turistični akterji ter z njimi pospešujejo kulturne, športne in turistične programe
ter promocijo občine. Mednje spada organizacija in izvedba:
• kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši ravni),
• športno-rekreativnih aktivnosti,
• aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni (festivali, sejmi, delavnice, pohodi…).
Sofinancirajo se aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2016.

3. Opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis
• pravne osebe (društva, gasilska društva, mladinski sveti, zavodi in njim sorodne institucije, gospodarske družbe, fizične osebe
z registrirano dejavnostjo) s sedežem v Občini Šentjernej,

• pravne osebe iz prejšnje alineje s sedežem izven Občine Šentjernej, če aktivnost izvedejo na območju občine Šentjernej.
Upravičenci morajo izkazati najmanj enoletno delovanje.

4. Višina razpisanih sredstev in rok za porabo sredstev

Sredstva za objavljeni razpis so v skladu s Proračunom Občine Šentjernej za leto 2016, zagotovljena na proračunski postavki
04005, v višini 8.000,00 €.
Sofinanciranje aktivnosti se izvede po njihovi realizaciji, če z ustreznimi dokazili upravičenec dokaže nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi popolnega zahtevka, ki so mu priložena vsebinsko in finančno poročilo
ter ustrezna dokazila (računi in potrdila o plačilu) o izvedbi aktivnosti. Upravičencu se sredstva nakažejo v 30 dneh po prejemu
popolnega zahtevka.
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5. Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji

Merila za vrednotenje aktivnosti so ovrednotena s točkami in so izhodišče za sofinanciranje. Merila in točkovanje se izvede v
skladu s 16. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine Šentjernej.
Med upravičene stroške aktivnosti sodijo:
• stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo aktivnosti,
• stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo aktivnosti,
• stroški informiranja in promocije aktivnosti.
Sredstva na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje:
• redne dejavnosti,
• investicij in
• blaga za nadaljnjo prodajo.

6. Navedba dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi
• izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obr. 1 (od tč. 1 do 6),
• izpolnjen, podpisan in žigosan osnutek pogodbe.
7. Rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega vloge vložijo

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 27.6.2016, do 12. ure. Prijavo je potrebno poslati po pošti, ali jo oddati osebno v tajništvu
občinske uprave Občine Šentjernej. V primeru poslane pošiljke po pošti velja datum in ura poštnega žiga.
Naslov za oddajo prijave: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
• polni naslov pošiljatelja,
• polni naslov prejemnika,
• pripis: »NE ODPIRAJ – JR PRIREDITVE 2016«

8. Predvideni rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa

Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Predlog razdelitve sredstev bo komisija izdelala v roku 30 dni od dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis. Na podlagi predloga razdelitve sredstev, ki ga pripravi komisija, bo direktor občinske uprave sprejel sklep o razdelitvi sredstev. Na podlagi sklepa o razdelitvi sredstev bo župan z izbranimi
upravičenci sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero se bodo uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in
koriščenjem občinskih sredstev.

9. Informacije

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo po tel.: 07 393 35 72 vsak delavnik med poslovnim časom ali preko
e-naslova: darja.will@sentjernej.si.
Številka: 41010-3/2016
Datum: 16.5.2016
Občina Šentjernej
ŽUPAN
Radko Luzar

2 /

Uradni vestnik Občine Šentjernej 5/2016

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012-UPB3), je Občinski svet Občine Šentjernej na 12. redni seji, dne
18.5.2016 sprejel

O DL O K O 1 . R EB A L A N S U P R O R A Č U N A
O BČ I N E Š E N T J E R N E J Z A LET O 2 0 1 6
1. člen

Z Odlokom o 1. Rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2016 se 2. člen Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto
2015 (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 1/2016) spremeni tako, da se na novo glasi:

'' 2. člen

(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Šentjernej za leto 2016 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
Skupina/Podskupina kontov/Konto			
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		
70 DAVČNI PRIHODKI					
700 Davki na dohodek in dobiček			
703 Davki na premoženje				
704 Domači davki na blago in storitve		
71 NEDAVČNI PRIHODKI					
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine					
712 Globe in druge denarne kazni			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev			
714 Drugi nedavčni prihodki					
72 KAPITALSKI PRIHODKI					
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE						
730 Prejete donacije iz domačih virov			
74 TRANSFERNI PRIHODKI					
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU					
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		
40 TEKOČI ODHODKI					
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim			
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost		
402 Izdatki za blago in storitve			
403 Plačila domačih obresti					
409 Rezerve							
41 TEKOČI TRANSFERI					
410 Subvencije						
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi				

v€
1. Rebalans 2016
5.674.578,41
5.150.321,09
4.376.665,00
3.881.455,00
334.850,00
160.360,00
773.656,09
408.856,09
8.000,00
38.800,00
4.500,00
313.500,00
36.645,86
122,00
36.523,86
15.000,00
15.000,00
463.161,46
463.161,46
9.450,00
9.450,00
5.774.544,78
2.502.353,92
367.240,90
53.798,68
1.938.914,34
92.400,00
50.000,00
1.953.321,80
26.500,00
1.371.253,84
137.351,55
418.216,41
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 				
1.249.828,18
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev		
1.249.828,18
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI					
69.040,88
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
43.400,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
25.640,88
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)		
-99.966,37
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
1. Rebalans 2016
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 		
0
750 Prodaja kapitalskih deležev					
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
1. Rebalans 2016
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)					
170.426,00
50 ZADOLŽEVANJE						
170.426,00
500 Domače zadolževanje						
170.426,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
		
321.333,48
55 ODPLAČILA DOLGA						
321.333,48
550 Odplačila domačega dolga				
321.333,48
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-250.873,85
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)				
-150.907,48
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
					
99.966,37
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo				

317.619,55

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.''

2. člen

V 10. členu Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2016 se doda naslednje besedilo: Občina Šentjernej se bo za izvrševanje proračuna dolgoročno zadolžila v državnem proračunu v letu 2016 v višini 170.426,00 € v skladu s prvim odstavkom 56.
člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017.

3. člen

Vsi ostali členi odloka o proračunu za leto 2016 ostanejo nespremenjeni.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 032-163/2016
Šentjernej, 19.5.2016
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko LUZAR
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