Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih
programov športa v občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 23/2011), Odredbe o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov športa, ki imajo sedež v
Občini Podčetrtek:
- športna društva;
- zveze športnih društev;
- osnovna šola;
- zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu, so splošno koristne in neprofitne.
Prijava mora vsebovati:
- potrdilo o registraciji;
- izpolnjen obrazec (splošni podatki in izjava);
- poročilo o realizaciji programa v letu 2017;
- program dela za leto 2018, ki je finančno ovrednoten.
(vlogo za prijavo na razpis lahko dvignete na sedežu Občine Podčetrtek, Trška cesta
59, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, dostopna je tudi na
internetnem naslovu www.podcetrtek.si, pod rubriko razpisi)
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine v športu:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok;
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok;
1.3. Športna vzgoja mladine;
1.4. Športna dejavnost študentov;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni šport;
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
5. Organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev;
6. Delovanje športnih društev in zveze.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na lokalni ravni
v letu 2018, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnih programov športa v občini
Podčetrtek.
5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe je:
- športne prireditve 800,00 €
- strokovno izobraževanje 1.500,00 €
- delovanje športnih društev 25.000,00 €
- kakovostni šport
10.000,00 €
- delovanje strokovne službe oz. zveze 1.400,00 €
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
7. Rok za prijavo na javni razpis je vključno do 14. februarja 2018.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu« na

naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena
oseba v občinski upravi 16. februarja 2018.
8. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za
prijavo na javni razpis. Predlog o dodelitvi sredstev pripravi Strokovna komisija, odločitev o
dodelitvi sredstev sprejme tajnik občinske uprave. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe. O pritožbi odloča župan.
9. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03 818-27-86, ga. Simona
Šelekar).
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