OBČINA BISTRICA OB SOTLI

__________________________________________________________________________________________

Datum: 27.2.2017
Št.: 410-0008/2017-2
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06, 50/07) ter 5. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Bistrica ob
Sotli (Uradni list RS, št. 44/05) objavlja Občina Bistrica ob Sotli

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BISTRICA
OB SOTLI V LETU 2017
1.

Naziv in sedež naročnika: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.

2.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Bistrica ob Sotli v
skladu s sprejetim Letnim programom športa v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2017.

Predmet tega razpisa sofinanciranje interesne športne vzgoje predšolskih otrok zunaj obveznega
izobraževalnega programa, interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok zunaj obveznega
izobraževalnega programa ter delovanje športnih društev.
3. Izvajalci programov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen
kandidirajo samo na enem od javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- zavodi, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju Občine Bistrica ob Sotli;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom
o društvih;
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
Nosilci in izvajalci športnih dejavnosti, ki redno izvajajo dejavnost v Občini Bistrica ob Sotli, nimajo
pa sedeža v občini, imajo pravico do sofinanciranja programov športa v deležu, ki se izvaja na
območju Občine Bistrica ob Sotli.
5. Vsebina prijave in merila so določena v razpisni dokumentaciji.

6. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz javnega razpisa je 4.500,00 EUR.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 31.03.2017 do 12. ure.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Programi športa 2017« na
naslov: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli.
8. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z
izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju letnih programov športa v Občini
Bistrica ob Sotli za leto 2017 v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju dejavnosti.
9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinski
upravi občine in na spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani na občinski upravi, tel: 03/800-15-00.
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