Šentjernej, 22. julij 2009

Številka 6/2009

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 7/2008), objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI V OBČINI
ŠENTJERNEJ V LETU 2009
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net

Šentjernej, št. 032-194/2008-OS, z dne 23.04.2008, ki so
sestavni del Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v občini Šentjernej, št. 032-185/2008-OS, z
dne 23.04.2008.

2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
programov turističnih dejavnosti v občini Šentjernej za leto
2009

7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa morajo biti sredstva izplačana
najkasneje do konca leta 2009.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna:
· turistična društva

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do ponedeljka
24.08.2009, do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v
vložišče Občine Šentjernej najkasneje do 12. ure zadnjega
dne razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku razpisanega
roka, se zavržejo.
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,
- če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na
prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika
in navedba javnega razpisa ter če ima na zadnji
strani ovojnice navedene podatke o nazivu in
sedežu prijavitelja,
- če jo je vložila upravičena oseba.

4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni
program, ki so predmet javnega razpisa:
· programi turističnih dejavnosti 5.000,00 €
5. Pogoji, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji:
· da svoje programe izvajajo na območju
občine Šentjernej,
· da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih in da imajo svoj sedež v občini
Šentjernej,
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske pogoje ter kader za uresničitev načrtovanih aktivnosti in programov,
· da imajo urejeno evidenco članstva in
evidenco o plačani članarini,
· da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
· da občinski upravi vsako leto pošljejo
poročilo o realizaciji programov, ki jih je
sofinancirala občina ter podatke iz bilance
stanja in izkaza poslovnega izida,
· da ob prvi prijavi na javni razpis po tem
pravilniku predložijo kopijo statuta društva in
da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo
tudi kopijo sprememb,
· da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih, z
navedbo kraja, časa in števila udeležencev za
vsako izvedeno aktivnost,
· da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Merilih in kriterijih
za vrednotenje programov turističnih dejavnosti v občini

Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji
brez kakršnikoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
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.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, kontaktna
oseba Darja Will, tel.: (07) 393-35-72 ali na darja.w@
sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog
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bo v roku petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev
ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa:

Številka: 025-04-118/09
Datum: 20.07.2009

OBČINAŠENTJERNEJ
župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/2009), objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH
PROJEKTOV V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2009
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net

7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva
izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa morajo biti sredstva izplačana
najkasneje do konca leta 2009.

2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Šentjernej za leto 2009

8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do ponedeljka 24.08.2009,
do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Šentjernej najkasneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.
Vloge, oddane po preteku razpisanega roka, se zavržejo.
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,
- če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na prednji
strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba
javnega razpisa ter če ima na zadnji strani ovojnice
navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
- če jo je vložila upravičena oseba.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna:
· kulturna društva
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni
program, ki so predmet javnega razpisa:
· redna dejavnost kulturnih društev in
· izvajanje kulturnih programov in kulturnih
projektov društev 5.000,00 €
5. Pogoji, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji:
· da svoje programe izvajajo na območju občine
Šentjernej,
· da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
in da imajo svoj sedež v občini Šentjernej,
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske pogoje ter kader za uresničitev načrtovanih aktivnosti in programov,
· da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco
o plačani članarini,
· da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
· da občinski upravi vsako leto pošljejo poročilo
o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala
občina ter podatke iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida,
· da ob prvi prijavi na javni razpis po tem
pravilniku predložijo kopijo statuta društva in
da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo
tudi kopijo sprememb,
· da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih, z
navedbo kraja, časa in števila udeležencev za
vsako izvedeno aktivnost,
· da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za
vrednotenje in izbor javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v občini Šentjernej, št. 032-281/2009-OS, z dne
23.06.2009, ki so sestavni del Pravilnika za sofinanciranje
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini
Šentjernej, št. 032-280/2009-OS, z dne 23.06.2009.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
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.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, kontaktna
oseba Darja Will, tel.: (07) 393-35-72 ali na e-mail:
darja.w@sentjernej.si
10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo
v roku petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev ponudb.
Odpiranje ponudb ni javno.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60
dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 025-05-187/2009
Datum: 20.07.2009

URADNI VESTNIK

OBČINAŠENTJERNEJ
župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 4/2009), objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠENTJERNEJ
V LETU 2009
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net.
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
programov s področja športa v Občini Šentjernej za leto 2009.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna:
· športna društva,
· javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s
sedežem v Občini Šentjernej in katerih ustanoviteljica je Občina Šentjernej,
· 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.
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni
program iz sprejetega letnega programa športa, ki so
predmet javnega razpisa:
· interesna športna vzgoja otrok:
a) interesna športna vzgoja predšolskih
otrok (zlati sonček, naučimo se
plavati, ciciban planinec): do višine
1.700,00 €,
b) interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok (zlasti sonček,
krpan, naučimo se plavati): do višine
2.500,00 €
· športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport: do višine
1.000,00 €
a) športna vzgoja otrok, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
b) športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
· kakovostni in vrhunski šport: do višine
2.000,00 €
a) kakovostni šport
b) vrhunski šport
· športne prireditve: do višine 1.000,00 €
· športna rekreacija: do višine 1.000,00 €
· rekreativne prireditve in rekreativne lige: do
višine 2.000,00 €
· delovanje športnih društev: do višine 1.000,00
€
· izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu: do višine 1.000,00
€.
5. Pogoji, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji:
· da športne programe izvajajo na območju Občine Šentjernej,
· da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, da imajo

svoj sedež v Občini Šentjernej in da imajo v svoji dejavnosti
registrirano športno dejavnost (pogoj, da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost ne velja za javne zavode s
področja vzgoje in izobraževanja in za društva upokojencev),
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske, in
prostorske pogoje ter kader z ustrezno strokovno izobrazbo ali
ustrezno strokovno usposobljene za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti in programov,
· da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno
športno dejavnost razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za
izvedbo športnih prireditev,
· da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani
članarini (ne velja za javne zavode s področja vzgoje in
izobraževanja),
· da izvajajo športne programe najmanj eno leto,
· da društvo občinski upravi vsako leto pošlje poročilo o
realizaciji programov, ki jih je sofinancirala občina ter podatke
iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
· da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas
trajanja vadbe, poimenski seznam članov vadbene skupine,
evidenco o njihovi prisotnosti ter ime in priimek vodje skupine,
ki za vsak dan vadbe posebej s podpisom potrjuje resničnost
podatkov,
· da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo
kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta
predložijo tudi kopijo sprememb.
6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za
vrednotenje in izbor letnih programov športa v občini Šentjernej
št. 032-265/2009-OS, z dne 12.05.2009, ki so sestavni del
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini
Šentjernej št. 032-264/2009-OS, z dne 12.05.2009.
7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva
izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa športa morajo biti sredstva
izplačana najkasneje do konca leta 2009.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do ponedeljka 24.08.2009,
do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine
Šentjernej najkasneje do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka.
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, se zavržejo.
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,
· če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na prednji strani
ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba javnega razpisa
ter če ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in
sedežu prijavitelja,
· če jo je vložila upravičena oseba.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po prosti presoji brez
kakršnikoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
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9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
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.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, kontaktna oseba
Darja Will tel.: (07) 393-35-72 ali na darja.w@sentjernej.si

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 025-01-397/2009
Datum: 20.07.2009
OBČINAŠENTJERNEJ
župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo v
roku petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev ponudb.
Odpiranje ponudb ni javno.

Na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v občini
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2009), objavlja Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH
DRUŠTEV TER OSTALIH DRUŠTEV V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2009
1. Navedba naročnika:
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, tel.:
(07) 393-35-60, fax.: (07) 393-35-77, elektronska pošta:
sentjernej@siol.net
2. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
programov invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih
društev v občini Šentjernej za leto 2009
3. Upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna:
· invalidska in humanitarna društva
· ostala društva
4. Programi in navedba višine sredstev za posamezni
program, ki so predmet javnega razpisa:
· delovanje invalidskih in humanitarnih društev
in
· izvajanje letnega programa invalidskih in
humanitarnih društev do višine 2.000,00 €
· delovanje ostalih društev in
· izvajanje letnega programa ostalih društev do
višine 3.000,00 €

·
·

da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih, z
navedbo kraja, časa in števila udeležencev za
vsako izvedeno aktivnost,
da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

6. Merila za izbor izvajalcev:
Merila za izbor izvajalcev so navedena v Pogojih in merilih za
vrednotenje in izbor letnih programov invalidskih in
humanitarnih društev ter ostalih društev v občini Šentjernej, št.
032-267/2009-OS, z dne 12.05.2009, ki so sestavni del
Pravilnika za vrednotenje programov invalidskih in
humanitarnih društev ter ostalih društev v občini Šentjernej, št.
032-266/2009-OS, z dne 12.05.2009.
7. Določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena
sredstva izplačana izvajalcem:
Izvajalcem letnega programa morajo biti sredstva izplačana
najkasneje do konca leta 2009.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do ponedeljka
24.08.2009, do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v
vložišče Občine Šentjernej najkasneje do 12. ure zadnjega dne
razpisnega roka. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, se
zavržejo.
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,
- če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na prednji
strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba
javnega razpisa ter če ima na zadnji strani ovojnice
navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
- če jo je vložila upravičena oseba.
Občina Šentjernej lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.

5. Pogoji, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
prijavitelji:
· da svoje programe izvajajo na območju občine
Šentjernej (razen invalidska in humanitarna),
· da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
in da imajo svoj sedež v občini Šentjernej (razen
invalidska in humanitarna),
· da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in prostorske pogoje ter kader za uresničitev načrtovanih aktivnosti in programov,
· da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco
o plačani članarini,
· da izvajajo svoje programe najmanj eno leto,
· da občinski upravi vsako leto pošljejo poročilo
o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala
občina ter podatke iz bilance stanja in izkaza
poslovnega izida,
· da ob prvi prijavi na javni razpis po tem 9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
pravilniku predložijo kopijo statuta društva in
da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dalje na
voljo na spletni strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si ter
tudi kopijo sprememb,
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na sedežu občine vključno do zadnjega dneva razpisa.
Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, kontaktna
oseba Darja Will, tel.: (07) 393-35-72 ali na darja.w@
sentjernej.si

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Številka: 025-03-136/2009
Datum: 20.07.2009
OBČINAŠENTJERNEJ
župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

10. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo
v roku petnajst (15) dni po preteku roka za predložitev ponudb.
Odpiranje ponudb ni javno.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa:

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 2009 Občina Šentjernej objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠENTJERNEJ V LETU 2009
I. PREDMET JAVNEGARAZPISA
Občina Šentjernej (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2009 v okvirni višini 130.000,00 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
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
Višina sredstev
1. Investicije v kmetijska gospodarstva (ukrep 1) 100.000 EUR
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb (ukrep 2) 8.000 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)
7.000 EUR
6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (ukrep 10) 3.000 EUR
III. UKREPI
1. Investicije v kmetijska gospodarstva - UKREP1
Okvirna višina razpisanih sredstev je 100.000,00 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.

·
·
·
·
·

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 30% upravičenih stroškov
·
investicije, za ureditev poljskih poti do 40%
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 2009 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,
Upravičeni stroški ukrepa:
ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
nakup strojev in opreme,
·
·
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o
izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
·
izdelavi,
agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne
·
v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno
pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev ·
prostorsko dokumentacijo,
poljskih poti,
v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta
plastenjaki, rastlinjaki
·
·
in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
stavbe - novogradnje in adaptacije (hlevi, objekti za spravilo
·
Pogoji za dodelitev sredstev:
kmetijskih pridelkov in kmetijske mehanizacije)
vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
Podpore se ne dodelijo za:
·
investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
·
·
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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 nosil·
ca 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 okoljevarstvenih 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.
UKREP2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.000 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 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.

·

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 € 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 - UKREP3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.000 EUR.
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 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 izven območja
občine.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
Upravičeni stroški:
zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS
·
stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ·
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta
sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živali za leto
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt ·
2009.
gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
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·

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.

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.

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.
·

Dodatna merila za ocenjevanje:
·
ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
·
ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – UKREP6
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
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,

5. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – UKREP
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Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.000 EUR.
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 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 2009 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),
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·
·
·

·

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.

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 katerem
koli 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 – UKREP11
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 veljav·
nem (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.
·

strani www.sentjernej.si pod rubriko »javni razpisi«.
V. NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na
naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej
Vlogo se lahko odda na pošti od naslednjega dneva po objavi
javnega razpisa v Uradnem vestniku Občine Šentjernej do
objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljeno
na spletnih straneh Občine Šentjernej (www.sentjernej.si).
Sestavni deli vloge morajo biti oddani v zaprti kuverti, opremljeni
z etiketo za naslavljanje, ki mora biti prilepljena na kuverto.
Vlagatelj na etiketi izpolni samo ime in priimek ter naslov
vlagatelja
Vloge z nepravilno označenimi kuvertami se ne obravnavajo in se
neodprte vrnejo vlagateljem.
VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede Občina
Šentjernej.
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo, katero je imenoval
Občinski svet Občine Šentjernej. Vloge se odpira in obravnava ter
zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje
vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za
posamezen ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, komisija v primeru, da imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi
vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, komisija v roku 30 dni od
odpiranja vloge od vlagatelja pisno zahteva, da pomanjkljivosti
odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama
prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in
čas (ura, minuta) oddaje na pošti. Po prejemu dopolnjene vloge se
dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. O dodeliti sredstev
upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni 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 2009.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 90 dni po zaključenem razpisu.

IV. VSEBINAVLOGE
Župan
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
Občine Šentjernej
- prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za
Franc Hudoklin l.r.
ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja občini Šentjernej v letu 2009«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznim ukrepom.
Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
- etiketa za naslavljanje vloge na razpis
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Prijavni obrazec ter etiketa za naslavljanje sta na razpolago na
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
Občini Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, p. Šentjernej ter na spletni
URADNI VESTNIK
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