Na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 194/2020), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023
(Uradni list RS, št. 26/2014) in Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 1994/2020) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v letu 2021
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
2. Predmet javnega razpisa:
sofinanciranje športnih programov v Občini Podčetrtek v letu 2021.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev so:
- športna društva;
- društva, ki imajo registrirano športno dejavnost;
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju šport.
4. Področja programov, ki so predmet sofinanciranja:
Občina bo v skladu s planiranimi sredstvi v proračunu za leto 2021 sofinancirala naslednje
programe:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
- obštudijska športna dejavnost;
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
- kakovostni šport ;
- vrhunski šport;
- šport invalidov;
- športna rekreacija;
- šport starejših;
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
- organiziranost in delovanje športnih društev;
- športne prireditve;
- šolska športna tekmovanja.
5. Višina razpisanih sredstev, ki je namenjena za programe javnega razpisa
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- športna rekreacija
- kakovostni in vrhunski šport
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu
- delovanje zvez
- sofinanciranje uporabe športne dvorane
- športne prireditve in tekmovanja

2.000,00 €
18.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
1.500,00 €
1.400,00 €
15.000,00 €
500,00 €

6. Merila in kriteriji za izbor in vrednotenje programov
Merila in kriteriji za izbor in vrednotenje programov so priloga javnega razpisa
7. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Do sredstev so upravičeni izvajalci, kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Podčetrtek ali izvajajo redne športne programe na območju
Občine Podčetrtek;
- da so registrirani v skladu z zakonodajo;
- da izvajajo športne programe ter imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
- da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti;
- da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in urejeno dokumentacijo
v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva) ter delujejo v skladu z veljavno
zakonodajo;
- Občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter zahtevane podatke;
- da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni bazi;
- druge pogoje določene z vsakoletnih razpisom.
Izvajalci, ki izvajajo redne športne programe v Občini, nimajo pa sedeža v Občini, so
upravičeni do sofinanciranja športnih programov v deležu, ki se izvaja na področju
občine.
8. Razpisni rok, razpisna dokumentacija, druge informacije
Prijave je potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina
Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, do vključno 18. marca 2021. Prijava mora biti
podana v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu«, na hrbtni strani pa mora biti naveden
naslov naziv in naslov prijavitelja. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem
naslovu oddana do vštetega 18.03.2021 oziroma je bila do tega dne do 15.00 ure predložena
na vložišče občine. Po tem roku prejete prijave bodo zavržene. Vloge bo odprla pooblaščena
oseba v občinski upravi 22. marca 2021.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Podčetrtek. Dodatne informacije
so vam na voljo na občinski upravi (03 818-27-86, ga. Simona Šelekar).
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 občine. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. O pritožbi
odloča župan.
Dodeljena sredstva morajo biti izplačana izvajalcem do 31.12.2021 v skladu z Odlokom.
Občina Podčetrtek

