URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

ŠTEVILKA 3/2019
Šentjernej, 29. april 2019

NA PODLAGI 52. ČLENA STATUTA OBČINE ŠENTJERNEJ
(URADNI VESTNIK OBČINE ŠENTJERNEJ, ŠT. 10/2017) RAZGLAŠAM:
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 20/18), 7. člena
Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB, 101/13
in 13/18), Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/05) in 16. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/17) je Občinski
svet Občine Šentjernej na 3 redni seji, dne 24.4.2019 sprejel

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša, da se v 6. členu Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Šentjernej (UV OŠ, št. 7/05) spremeni višina denarnega prispevka, ki sedaj znaša 200,00 EUR.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 33. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15
– ZUUJFO in 71/17), 3. točke 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 in 13/18) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2017)
je Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji dne
24.4.2019 sprejel

ZAKLJUČNI R AČUN
P RO R AČ U NA O B Č I N E
ŠENTJERNEJ ZA LETO
2018

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se za novorojence
rojene od 1.5.2019 dalje.
Številka: 9000-2/2019-O-4
Datum: 25.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar

1. ČLEN
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za
leto 2018.

2. ČLEN
Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2018
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, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Šentjernej za leto 2018.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Šentjernej po zaključnem računu za leto 2018 znašajo:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 			
v€
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Zaključni račun 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
			
8.772.205,89
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 							 6.403.065,97
70 DAVČNI PRIHODKI						
5.244.250,36
700 Davki na dohodek in dobiček
				
4.316.829,00
703 Davki na premoženje
					
404.310,67
704 Domači davki na blago in storitve
				
518.548,56
706 Drugi davki in prispevki						
4.562,13
71 NEDAVČNI PRIHODKI
		
				
1.158.815,61
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
		
386.905,11
711 Takse in pristojbine
					
		
8.615,64
712 Globe in druge denarne kazni
			
10.479,85
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
		
3.912,27
714 Drugi nedavčni prihodki
				
748.902,74
72 KAPITALSKI PRIHODKI
				
6.695,28
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
6.695,28
73 PREJETE DONACIJE
					
3.492,95
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.492,95
74 TRANSFERNI PRIHODKI
			
2.358.951,69
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij		
1.691.747,30
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in
iz drugih držav
667.204,39
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
10.838.622,92
40 TEKOČI ODHODKI		
					
2.333.860,07
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
411.739,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
65.020,26
402 Izdatki za blago in storitve
1.789.224,07
403 Plačila domačih obresti		
		
47.876,48
409 Rezerve		
20.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI
2.235.597,06
410 Subvencije								
79.928,41
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
		
1.568.403,77
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
170.557,35
413 Drugi tekoči domači transferi
416.707,53
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		
6.226.682,18
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
		
6.226.682,18
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
		
42.483,61
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
28.990,42
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			
13.493,19
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)
-2.066.417,03
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-2.018.703,21
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.833.608,84
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto					
Zaključni račun 2018
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
			
1.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil
		
1.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
1.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
Zaključni račun 2018
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)		
				
1.774.797,00
50 ZADOLŽEVANJE		
		
1.774.797,00
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500 Domače zadolževanje			
		
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)		
55 ODPLAČILA DOLGA
		
			
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 			

1.774.797,00
377.680,44
377.680,44
377.680,44
-668.300,47
1.397.116,56
2.066.417,03
1.089.014,54

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, ta pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani
Občine Šentjernej.

3. ČLEN
Zaključni račun proračuna Občine Šentjernej za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-2/2019-O-5
Datum: 25.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1, 103/07, 99/2013 in 46/2014)
ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 10/2017) je Občinski svet Občine
Šentjernej na 3. redni seji dne 24.4.2019 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini
Šentjernej za leto 2019
I.
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo finančna
sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Pri volitvah, izvedenih po večinskem volilnem sistemu, se
število glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila
na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov
občinskega sveta, ki se volijo v tej volilni enoti.
Stranka pridobi finančna sredstva iz proračuna občine, če je

dobila najmanj 50% potrebnih glasov za izvolitev enega člana
občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v
občinskem svetu x 50 : 100).

II.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank,
se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto.
Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.

III.
Sredstva se političnim strankam priznavajo mesečno, nakazujejo pa se štirikrat letno ob koncu vsakega trimesečja na
njihove transakcijske račune.

IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej, št. 032-351/2017,
sprejet na 23. redni seji 22.11.2017.
Uradni vestnik Občine Šentjernej 3/2019
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V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-2/2019-O-6
Datum: 25.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 22.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/2017), je Občinski svet Občine Šentjernej na
3. redni seji dne 24.4.2019 sprejel

ODLOK O PROR AČUNU
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. ČLEN
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šentjernej za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. ČLEN

(obseg in struktura proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 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				
706 Drugi davki in prispevki			
71 NEDAVČNI PRIHODKI					
		
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
			
711 Takse in pristojbine						
712 Globe in druge denarne kazni					
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v€
Proračun leta 2019
7.938.362,33
6.431.316,00
5.393.681,00
4.479.811,00
404.905,00
506.965,00
2.000,00
1.037.635,00
327.675,00
8.000,00
10.800,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev				
4.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
687.160,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI					
25.059,89
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
25.059,89
73 PREJETE DONACIJE							
3.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov				
3.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
		
1.478.986,44
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
552.877,44
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
926.109,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)			
		
8.203.490,23
40 TEKOČI ODHODKI
			
			
2.234.699,81
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
471.754,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.394,93
402 Izdatki za blago in storitve					
1.590.783,46
403 Plačila domačih obresti					
49.766,66
409 Rezerve					
		
50.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI							
2.619.648,34
410 Subvencije							
91.985,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
1.830.834,69
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		
174.819,84
413 Drugi tekoči domači transferi					
522.008,81
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 						
3.252.342,08
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev					
3.252.342,08
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI				
96.800,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
46.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
50.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 		
-265.127,90
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto					
Proračun leta 2019
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 				
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL			
		
0
750 Prejeta vračila danih posojil					
		
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto				
Proračun leta 2019
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 			
182.989,00
50 ZADOLŽEVANJE						
182.989,00
500 Domače zadolževanje						
182.989,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)					
427.269,46
55 ODPLAČILA DOLGA							
427.269,46
550 Odplačila domačega dolga
			
427.269,46
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)			
-509.408,36
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
			
-244.280,46
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
			
265.127,90
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo				
509.408,36
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske
dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov,
konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Šentjernej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Uradni vestnik Občine Šentjernej 3/2019
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. ČLEN

(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za
tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. ČLEN

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so naslednji prihodki:
• prihodki požarne takse,
• koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
• donacije,
• namenski prejemki proračunskega sklada,
• prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
• prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
• prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in
• odškodnine iz naslova zavarovanj.

5. ČLEN

(prerazporejanje pravic porabe)
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med
posameznimi proračunskimi postavkami in podkonti neomejeno glede na proračunske uporabnike.
Posamezna prerazporeditev sredstev iz prvega odstavka tega
člena ne sme presegati 20 % vseh planiranih sredstev posameznega proračunskega uporabnika, iz katerega se prerazporejajo sredstva.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. ČLEN

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so
vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunski postavki v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: v letu 2019 60% navedenih pravic porabe in v
prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.

7. ČLEN

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega
načrta razvojnih programov.
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali
programov iz sprejetega načrta razvojnih programov v skladu
z veljavno zakonodajo. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v načrtu razvojnih programov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30
dneh po uveljavitvi proračuna.

8. ČLEN

(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 20.000
evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov župan in o
tem dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE
9. ČLEN

(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan v letu 2019 dolžnikom odpiše plačilo dolga največ do
skupne višine 5.000 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v

poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka
tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. ČLEN

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine in
javnega sektorja)
Občina Šentjernej se za proračun leta 2019 ne bo zadolžila za
kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega
proračuna.
Občina Šentjernej v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj,
se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje
k zadolževanju.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. ČLEN

(začasno financiranje v letu 2020)
V primeru začasnega financiranja Občine Šentjernej v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. ČLEN

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-2/2019-O-12
Šentjernej, 25.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 29/17in
21/18 ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS 2014-2023 (Ur.l. RS, št. 26/14) in Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 10/17),
je Občinski svet Občine Šentjernej na 3. redni seji dne
24.4.2019 sprejel

L E T N I P R O G R A M Š P O R TA
v občini Šentjernej za leto
2019(LPŠ)
1. ČLEN
Občina Šentjernej z letnim programom športa določa športne
programe, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje
tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo
v proračunu občine.
Športna društva so nosilci športnega udejstvovanja v občini.
Društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih,
zato je cilj ohranjati posledice današnjega načina življenja in
dela ter preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
Občina Šentjernej z Odlokom o proračunu Občine Šentjernej
za leto 2019 zagotovi proračunska sredstva, ki so namenjena
športu.

2. ČLEN
Sredstva se namenijo iz:
podprograma 18059001 Programi športa v skupni višini
79.500,00 €
18048 Interesni programi športa otrok in mladine; stroški organizacije in izvedbe šolskih športnih tekmovanj v višini do 		
				 		 500,00 €
18021 Športni programi – JR; sofinanciranje izvajalcem športnih programov z javnim razpisom v višini do
30.000,00 €
18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov;
stadiona pri OŠ Šentjernej v višini do
15.000,00 €
18042 Fitnes park v naravi; stroški ureditve prostora, klopi in
fitnes naprav v višini do 			
30.000,00 €
18043 Klub za konjski šport Šentjernej (društvo v javnem interesu); sredstva namenjena za delovanje oz. programe v višini
do 				
4.000,00 €

3. ČLEN
◆ p.p. 18020 Interesni programi športa otrok in mladine:
Občina Šentjernej sklene z Zavodom za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) pogodbo,
s katero se zavod zaveže, da bo koordiniral interesne programe
športa otrok in mladine in sicer programe zlati sonček, Krpan,
naučimo se plavati in šolska športna tekmovanja.
Zavod za našo občino in ostale regijske občine:
• načrtuje programe za področno in nižjo raven,
• usklajuje in izpeljuje programe z izvajalci, vrtci, šolami,
društvi in predstavniki lokalne skupnosti,
• usmerja programe v smislu večje kakovosti, števila programov – izpeljav in povečanju števila udeleženih v programu,
• zbira podatke o realizaciji programov na področnem centru in jih posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport.
◆ p.p. 18021 Športni programi – JR
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov
Uradni vestnik Občine Šentjernej 3/2019
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v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
8/2016) se sredstva namenijo za športne dejavnosti, programe
in delovanje športnih društev ter društvom, ki imajo registrirano športno dejavnost in javnim zavodom s področja vzgoje
in izobraževanja. Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno
dokazanega pomena športa za javno zdravje (telesno, duševno
in socialno), socializacijo in gospodarstvo. Zaradi navedenih
vplivov je šport del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev.
Športni programi, ki se sofinancirajo:
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
- prostočasna športna vzgoja mladine
• obštudijske športne dejavnosti
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
• kakovostni šport
• športne prireditve
• športna rekreacija
• šport starejših
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
• delovanje športnih društev
Župan Občine Šentjernej na podlagi izvedenega javnega razpisa z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih programov športa v občini, v kateri se opredeli
kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz javnih
sredstev, časovno se opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad porabljenimi sredstvi.
◆ p.p. 18023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih
objektov
Za stadion pri Osnovni šoli Šentjernej, ki ga je potrebno ohranjati in vzdrževati, so sredstva namenjena za košnjo, zračenje,
gnojenje, sajenje trave na zelenem delu stadiona.
◆ p.p. 18042 Fitnes park v naravi
Sredstva namenjena za postavitev fitnes parka na prostem.
Fitnes park bo nameščen na zemljišču v lasti občine in sicer
med stavbo Policijske postaje Šentjernej in cesto, ki vodi do
vrtca. Park bo namenjen obiskovalcem brezplačno in bi služil telesni aktivnosti obiskovalcev z druženjem. Poleg orodij bi
postavili tudi klopi in koše za smeti.
◆ p.p. 18043 Klub za konjski šport Šentjernej
Klub za konjski šport Šentjernej je pridobil status društva v javnem interesa na področju športa, z odločbo št. 6717-24/2017/3
(081-06), z dne 10.4.2017, ki jo je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. S statusom društva v javnem interesu
pridobijo pravico do neposrednega financiranja iz občinskega
proračuna. Delovanje društva - kluba je pomembno za ohranjanje tradicije reje kasaških konj in prirejanje kasaških dirk
na ravni občine in izven nje. Vzgoja konj, konjereja in konjske
dirke, se s tem vključujejo v utrip samega kraja in so za občino
Šentjernej eden od razpoznavnih znakov poleg petelina, cvička in petja.

4. ČLEN
Letni program športa v občini Šentjernej za leto 2019 začne
veljati z objavo Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto
2019, ki bo objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 9000-2/2019-O-14
Datum: 25.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Radko Luzar

J AV N I R A Z P I S Z A
S O F I NA N C I R A N J E
ŠPORTNIH PRO GR AMOV
V OBČINI ŠENTJERNEJ
V LETU 2019
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, e-naslov: sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov
v letu 2019.
3. Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis:
• športna društva,
• društva, ki imajo registrirano športno dejavnost,
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
4. Področja programov, ki so predmet financiranja in višina
razpisanih sredstev:
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
- prostočasna športna vzgoja mladine
• obštudijske športne dejavnosti,
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport,
• kakovostni šport,
• športne prireditve,
• športna rekreacija,
• šport starejših,
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu,
• delovanje športnih društev
v višini do 30.000,00 €.
5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
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Merila za izbor izvajalcev in njihovih programov so navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje športnih programov
v občini Šentjernej in ki predstavljajo sestavi del razpisne dokumentacije.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
• da imajo sedež v občini Šentjernej in aktivno delujejo na
območju te občine,
• da so registrirani v skladu z zakonodajo,
• izvajajo športne programe,
• delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne (športna oprema, rekviziti), prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki
ureja društva (velja za društva) ter da delujejo v skladu z
veljavno zakonodajo.
7. Posebni pogoji
Izvajalci lahko svoje tekmovalce/ke oziroma člane/ice prijavijo samo v enem od športnih programov, ki izvajajo in tega
prijavijo.
Vsi športni programi za otroke, mladino in študente, ki jih
občina sofinancira, se morajo izvajati izven zunaj rednega
pouka oz. izobraževalnega sistema.
Izvajalci, ki so prejemniki javnih sredstev so dolžni javno
objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje prejemajo javna sredstva (31. člen Zakona o športu).
8. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je od 3.5.2019 do najkasneje
3.6.2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti ali
dostavljena v tajništvo Občine Šentjernej. V primeru poslane
pošiljke po pošti velja datum in ura poštnega žiga. Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se zavržejo.
9. Obdobje, v katerem moraj biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem programov bodo sredstva izplačana do konca leta
2019.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na
voljo na spletni strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si ter
na sedežu občine, vključno do zadnjega dneva razpisa.
11. Vsebina vlog in način njihove dostave:
Vloga je popolna:
• če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
• če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, (prijavitelj ne sme dopolnjevati ali spreminjati predpisane obrazce razpisne dokumentacije)
• če je predložena v zaprti kuverti, na kateri je napisan naslov

občine (naročnika) in naslov prijavitelja ter navedba: »za
sofinanciranje športnih programov – ne odpiraj«.
• če jo je vložila upravičena oseba.
12. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Bambič, tel.: (07) 393-35-72 ali na e-naslov:
darja.bambic@sentjernej.si
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo
najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 6712-1/2019
Datum: 29.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar

JAV N I R A Z P I S
Z A S O F I NA N C I R A N J E
K U LT U R N I H P R O G R A M O V
V OBČINI ŠENTJERNEJ
V LETU 2019
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, elektronska pošta: sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v letu 2019.
3. Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis:
• kulturna društva,
• drugi subjekti s področja kulture, ki izvajajo kulturni program v javnem interesu in ki so registrirana za opravljanje
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
4. Področja programov, ki so predmet financiranja in višina
razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa:
• redna dejavnost društva
• izvajanje kulturnih programov:
- pevski zbor in oktet,
- orkester,
- gledališka, lutkovna, plesna in folklorna skupina,
- strokovno izpopolnjevanje kadrov
- prireditve
v višini do 15.000,00 €.
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5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
Merila in kriteriji za izbor izvajalcev in njihovih programov so
navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje kulturnih programov v občini Šentjernej, ki predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
• da imajo sedež v občini Šentjernej in aktivno delujejo na
območju te občine,
• da so registrirani v skladu z zakonodajo,
• izvajajo kulturne programe,
• delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene kadrovske, materialne, prostorske in
organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov sofinancirani preko javnega razpisa in imajo na dan prijave
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Šentjernej.
7. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je od 3.5.2019 do najkasneje
3.6.2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti ali
dostavljena v tajništvo Občine Šentjernej. V primeru poslane
pošiljke po pošti velja datum in ura poštnega žiga. Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se zavržejo.
8. Obdobje, v katerem moraj biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplačana do konca leta 2019.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
9. Informacija o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na
voljo na spletni strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si ter
na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa.
10. Vsebina vlog in način njihove dostave:
Vloga je popolna:
1. če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
2. če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, (prijavitelj ne sme dopolnjevati ali spreminjati predpisane obrazce razpisne dokumentacije)
3. če je predložena v zaprti kuverti, na kateri je napisan naslov
občine (naročnika) in naslov prijavitelja ter navedba: »za
sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj«.
4. če jo je vložila upravičena oseba.
11. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Bambič, tel.: (07) 393-35-72 ali na e-naslov:
darja.bambic@sentjernej.si
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javne-
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ga razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo
najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 6712-2/2019
Datum: 29.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar

J AV N I R A Z P I S Z A
S O F I NA N C I R A N J E
TURISTIČNIH
PROGRAMOV V OBČINI
ŠENTJERNEJ V LETU 2019
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, e-naslov: sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih programov v letu 2019.
3. Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis:
• turistična društva.
4. Področja programov, ki so predmet financiranja in višina
razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa:
• redna dejavnost (članstvo in obletnica),
• izvajanje turističnih programov:
- organizacija samostojne prireditve v občini Šentjernej,
- sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih društev na
območju občine,
- sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih društev izven območja občine,
- organizacija ocenjevalne akcije (najlepše urejena vas, naselje…),
- sodelovanje pri organizaciji ocenjevalne akcije drugih
društev (najlepše urejena vas, naselje…),
- organizacija strokovnega ocenjevanja domačih proizvodov (vina, salam, kruha, peciva…),
- organizacija ekskurzije, pohodov,
- akcija ali projekt na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje domače obrti,
- čistilna akcija in urejanje okolja,
- organizacija delavnic,
- postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije,
- organizacija prireditve s slovensko kulinariko,
- sodelovanje na prireditvi s slovensko kulinariko,
- šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov (kotizacija),

- organizacija prireditve v Kulturnem centru Primoža Trubarja Šentjernej
v višini do 5.000,00 €.

Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Bambič, tel.: (07) 393-35-72 ali na e-naslov:
darja.bambic@sentjernej.si

5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
Merila in kriteriji za izbor izvajalcev in njihovih programov
so navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje turističnih
programov v občini Šentjernej in ki predstavljajo sestavni del
te razpisne dokumentacije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo
najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.

6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
• da imajo sedež v občini Šentjernej in aktivno delujejo na
območju te občine,
• da so registrirani v skladu z zakonodajo,
• da izvajajo turistične programe,
• da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske
pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov sofinancirani preko javnega razpisa in imajo na dan prijave
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Šentjernej,
• da objavljajo logotip občine pri programih prijavljenih na
razpis.

Številka: 6712-3/2019
Datum: 29.4.2019

7. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je od 3.5.2019 do najkasneje
3.6.2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti ali
dostavljena v tajništvo Občine Šentjernej. V primeru poslane
pošiljke po pošti velja datum in ura poštnega žiga. Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se zavržejo.
8. Obdobje, v katerem moraj biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa bodo sredstva izplačana do konca leta 2019.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
9. Informacija o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na
voljo na spletni strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si ter
na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa.
10. Vsebina vlog in način njihove dostave:
Vloga je popolna:
• če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
• če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, (prijavitelj ne sme dopolnjevati ali spreminjati predpisane obrazce razpisne dokumentacije)
• če je predložena v zaprti kuverti, na kateri je napisan naslov
občine (naročnika) in naslov prijavitelja ter navedba: »za
sofinanciranje turističnih programov – ne odpiraj«.
• če jo je vložila upravičena oseba.
11. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine

OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar

J AV N I R A Z P I S Z A
S O F I NA N C I R A N J E
S O C I A L N O VA R S T V E N I H
I N O S TA L I H P R O G R A M O V
V OBČINI ŠENTJERNEJ
V LETU 2019
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, e-naslov: sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenih
in ostalih programov v letu 2019.
3. Navedba upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis:
• organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki, z namenom, da bi reševali socialne stiske in težave občanov,
• invalidne organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov občine
Šentjernej,
• druga društva, zavodi in zveze, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale, zdravstva in občinske
programe za izboljšanja kvalitete življenja ter druge
pomembne programe za občane občine Šentjernej.
4. Področja programov, ki so predmet financiranja in višina
razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa:
• socialnovarstveni programi, ki jih izvajajo izvajalci izven
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Občine Šentjernej in imajo člane, ki so občani Občine Šentjernej:
- redna dejavnost (članstvo)
- programi:
◆ Izvajanje terapevtskih aktivnosti (plavanje, jahanje,
ipd.), za člana društva, ki je občan Občine Šentjernej
◆ Udeležba člana društva, ki je občan Občine Šentjernej,
na počitniškem varstvu, letovanju
◆ Udeležba člana društva, ki je občan Občine Šentjernej,
na srečanju, prireditvi, tečaju, delavnici, okrogli mizi
◆ Obiski na domu člana društva, ki je občan Občine
Šentjernej
◆ Pomoč pri ohranjanju zdravja (pri nakupu zdravil,
pripomočkov) na člana društva, ki je občan Občine
Šentjernej
◆ Izvedba prevoza posameznika – člana društva, ki je
občan Občine Šentjernej
◆ Finančna ali materialna pomoč na člana društva, ki je
občan Občine Šentjernej
v višini do 5.000,00 €.
• ostali programi za društva, registrirana v Občini Šentjernej:
- redna dejavnost (članstvo in obletnica)
- programi:
◆ Organizacija javne prireditve v občini Šentjernej
◆ Organizacija javne prireditve izven občine Šentjernej
◆ Sodelovanje na javni prireditvi izven občine Šentjernej
◆ Sodelovanje na javni prireditvi v občini Šentjernej v
organizaciji drugih
◆ Organizacija ekskurzije, pohoda, tabora (najmanj 20
članov društva)
◆ Organizacija tečaja, delavnice, okrogle mize
◆ Finančna ali materialna pomoč občanom
◆ Organizacija prireditve s slovensko kulinariko
◆ Sodelovanje na prireditvi s slovensko kulinariko
◆ Udeležba člana društva na srečanju, tečaju, delavnici,
okrogli mizi (ne velja za občni zbor društva)
◆ Obisk na domu člana društva
◆ Izvedba prevoza posameznika – člana društva
◆ Organizacija prireditve v Kulturnem centru Primoža
Trubarja Šentjernej
v višini do 5.000,00 €.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
Merila za izbor izvajalcev in njihovih programov so navedena v Merilih in kriterijih za vrednotenje socialnovarstvenih in
ostalih programov v občini Šentjernej, ki predstavljajo sestavi
del te razpisne dokumentacije.
6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
• da imajo sedež v Občini Šentjernej (ne velja za socialnovarstvena društva),
• da so registrirani v skladu z zakonodajo,
• da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske
pogoje za opravljanje dejavnosti,
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• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in
imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do
Občine Šentjernej.
7. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je od 3.5.2019 do najkasneje
3.6.2019. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti ali
dostavljena v tajništvo Občine Šentjernej. V primeru poslane
pošiljke po pošti velja datum in ura poštnega žiga. Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se zavržejo.
8. Obdobje, v katerem moraj biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem programa bodo sredstva izplačana do konca leta
2019.
9. Informacija o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na
voljo na spletni strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si ter
na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa.
10. Vsebina vlog in način njihove dostave:
Vloga je popolna:
• če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
• če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, (prijavitelj ne sme dopolnjevati ali spreminjati predpisane obrazce razpisne dokumentacije)
• če je predložena v zaprti kuverti, na kateri je napisan naslov
občine (naročnika) in naslov prijavitelja ter navedba: »za
sofinanciranje socialnovarstvenih in ostalih programov
– ne odpiraj«.
• če jo je vložila upravičena oseba.
11. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba Darja Bambič, tel.: (07) 393-35-72 ali na e-naslov:
darja.bambic@sentjernej.si
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo
najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 6712-4/2019
Datum: 29.4.2019
OBČINA ŠENTJERNEJ
župan
Radko Luzar

