URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 3/2018
Šentjernej, 14. maj 2018

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentjernej za programsko obdobje 2017 – 2020 (Uradni vestnik Občine
Šentjernej št. 2/2018, v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 2018 (Uradni
vestnik Občine Šentjernej št. 11/2017), Občina Šentjernej
objavlja

J AV N I R A Z P I S
ZA DODELITEV
F I NA N Č N I H S R E D S T E V
Z A O H R A N JA N J E I N
R A Z V O J K M E T I J S T VA
I N P O D E Ž E L JA V O B Č I N I
ŠENTJERNEJ V LETU 2018
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Šentjernej (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja za leto 2018 v okvirni višini 50.000,00 EUR, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in
Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Št. ukrepa

EUR

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen);

36.000,00

UKREP 6: Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij (28. člen);

3.000,00

UKREP 7: Pomoč za naložbe za ohranjanje
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih (29. člen);

6.000,00

UKREP 9: Pomoč za zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijskem in gozdarskem
sektorju;

4.000,00

UKREP 10: Štipendiranje bodočih nosilcev
kmetij;

1.000,00

III. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s
primarno kmetijsko proizvodnjo
Cilji ukrepa:
• Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje
ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
• Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
• Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo
in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetij
Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo
(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetiji;
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni
kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
• stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
• stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine;
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
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Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije, najvišji možni znesek podpore posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša največ 5.000,00
EUR
Pogoji za pridobitev:
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če
je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
• ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi krajevno pristojni Kmetijsko gozdarski zavod.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
• posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…);
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih
naložba se izvaja na območju občine;
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
• kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore
ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
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• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
• minimalna površina zemljišč, ki se ureja, mora biti 0,5
ha.
Podpore se ne dodelijo za:
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
• zasaditev letnih rastlin;
• dela v zvezi z odvodnjavanjem;
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči,
dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
• obratna sredstva.
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 50% upravičenih stroškov investicije, najvišji možni znesek podpore posameznemu kmetijskemu gospodarstvu znaša največ 5.000,00
EUR
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je
investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o
izdelavi,
• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov:
ustrezno prostorsko dokumentacijo,
• v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.

Pogoji za dodelitev sredstev:
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in
mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime
nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh
zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
Dodatna merila za ocenjevanje:
•
•
•
•

ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
ali je investicija finančno upravičena,
ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za
namen investicije.

UKREP 6: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
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:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2017 Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živali za tekoče leto.

Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
• vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 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 65% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti.
UKREP 7: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
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.
Upravičeni stroški:
• stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt
gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
• stroški za nabavo materiala za obnovo.
Podpore se ne dodelijo za:
•
•
•
•
•

davke, razne takse in režijske stroške,
stroške zavarovanja,
stroške za refinanciranje obresti,
investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
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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:
• 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 dotacije, najvišja stopnja pomoči znaša do 100%
upravičenih stroškov,
• najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 2.000 € 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
UKREP 9: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem in gozdarskem sektorju;
Predmet podpore:
• stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja
programov usposabljanja, prvenstveno za strokovno področje vinarstva, s poudarkom na ukrepih, ki bodo prispevali k izboljšanju konkurenčnega položaja vina cviček
PTP
• 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 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.
• Pomoč v okviru tega ukrepa ni namenjena tehnični podpori za primarno kmetijsko proizvodnjo.
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Podpore se ne dodelijo
• za že izvedene aktivnosti,
• za aktivnosti, ki se ne izvajajo za občane Občine Šentjernej,
• za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
• mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k
povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
• registrirani izvajalci,
• društva in združenja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oz.
participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.),
• pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
• če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore
v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore.
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 vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
UKREP 10: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij;
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov
in študentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo 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).

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z
manjšimi dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do pomoči:
• udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so
predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določbe:
• do 500 EUR/učenca v tekočem letu.

Iv. VSEBINA VLOGE
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
• prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej v letu 2018«.
• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznim ukrepom.
• etiketa za naslavljanje vloge na razpis
Vloga se odda za vsak ukrep posebej, če se vlagatelj prijavlja na več ukrepov, lahko vse vloge odda v eni kuverti.
Prijavni obrazec ter etiketa za naslavljanje sta na razpolago
na Občini Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, p. Šentjernej ter
na spletni strani www.sentjernej.si pod rubriko »javni razpisi«.

Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, komisija v roku 15
dni od odpiranja vloge od vlagatelja pisno zahteva, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od
dneva vročitve poziva k dopolnitvi. 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 dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna
oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni ukrep.
V kolikor se sredstva, predvidena za posamezen ukrep, ne
porabijo, se lahko prerazporedijo na druge ukrepe.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo (razen za ukrep 6 in 10).
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na
podlagi zahtevka (razen za ukrep 6 in 10). Zahtevek mora
vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o izvedbi ukrepa (original račun),
• dokazila o izvedbi plačila,
• poročilo o opravljenem delu.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 60 dni po zaključenem razpisu.
Številka: 41010-0016/2018
Datum: 25.4.2018
OBČINA ŠENTJERNEJ
ŽUPAN
Radko Luzar

V. NAČIN PRIJAVE

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko
na naslov:
Občina Šentjernej
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej
Vlogo se lahko odda na pošti od 17.5.2018 do vključno
15.6.2018. 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. Vloge, ki bodo oddane
pred rokom oziroma po roku iz prejšnjega odstavka, se ne
obravnavajo in se neodprte vrnejo vlagateljem.

VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo, katero je imenoval Občinski svet Občine Šentjernej. Vloge se odpira in
obravnava najkasneje v 30 dneh od poteka datuma za oddajo
vlog.
Uradni vestnik Občine Šentjernej 3/2018
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OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

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 2018
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 2018.
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 (članstvo)
• izvajanje kulturnih programov:
- pevski zbor in oktet,
- orkester,
- gledališka, lutkovna, plesna in folklorna skupina,
- strokovno izpopolnjevanje kadrov
- prireditve
v višini do 15.000,00 €.
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 in 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,
• da objavljajo logotip občine pri programih prijavljenih na
razpis.
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7. Razpisni rok:
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 15.6.2018. 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 tajništvo Občine Šentjernej. 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 2018.
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 javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo
najkasneje v roku šestdeset (60) dni od datuma odpiranja
vlog.
Številka: 6712-1/2018
Datum: 30.4.2018
OBČINA ŠENTJERNEJ
ŽUPAN
Radko Luzar

OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

JAV 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 2018
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 2018.
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 23.000,00 €.
5. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov:
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,
• da redno dostavljajo poročila o realizaciji športnih programov in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle
obveznosti do Občine Šentjernej,
• da objavljajo logotip občine pri programih prijavljenih
na razpis.
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 najkasneje do 15.6.2018. 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 2018.
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
Uradni vestnik Občine Šentjernej 3/2018
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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: 6712-29/2018
Datum: 30.4.2018
OBČINA ŠENTJERNEJ
ŽUPAN
Radko Luzar
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