OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK
Tel. (02) 729 57 00; Fax (02) 729 57 04; e-mail: obcina@cerkvenjak.si

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Cerkvenjak
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/13), Letnega programa športa v Občini Cerkvenjak za
leto 2018 (sprejetega na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, dne 20. 12.
2017) in Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 62/2017), župan Občine Cerkvenjak objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI CERKVENJAK ZA LETO 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak,
telefonska številka: 02/729-57-00, fax: 02/729-57-04, e-pošta: obcina@cerkvenjak.si.
2. Predmet javnega razpisa
A) Sofinanciranje programov športa v skupni višini 12.000,00 EUR:
o

Interesna športna vzgoja otrok in mladine, veter v laseh, športna vzgoja
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, športna vzgoja otrok in
mladine usmerjene v vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov in
športna rekreacija; sofinanciranje programov športa v višini 11.500,00
EUR.

B) Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu v višini 13.970,00
EUR:
o

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih športnih
kadrov v višini 400,00 EUR.

o

Delovanje športnih društev in zveze v višini 1.000,00 EUR.

o

Športne prireditve v višini 1.100,00 EUR.

o

Pokali in priznanja za dosežene športne rezultate v času občinskega
praznika v višini 600,00 EUR.

o

Vzdrževanje vseh športnih objektov v lasti Občine Cerkvenjak v višini
10.870,00 EUR.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
- športna društva ter klubi,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja iz Občine Cerkvenjak,

-

4.

ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne
in neprofitne.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v Občini Cerkvenjak in v
njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije ali klubi, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano športno dejavnost,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 40
tednov v letu,
- da so registrirani in imajo sedež v Občini Cerkvenjak,
- da se pravočasno prijavijo na razpis,
- da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih in članstvu.

5. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi, izvedeni v letu 2018 v skladu s
Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Cerkvenjak in Pogojih, merilih in
normativih za vrednotenje športnih programov v Občini Cerkvenjak (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 9/13) ter v skladu z Letnim programom športa za leto 2018.
Športna društva, klubi in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi
izvajalci programov športa.
Sredstva pod 1. alinejo 2. točke tega razpisa so predmet dejavnosti zavoda OŠ Cerkvenjak,
za sredstva pod 6. in 7. alinejo pa v skladu s točko 2.2. in 2.5. Pogojev, meril in normativov
za vrednotenje športnih programov izvaja naročila Občina Cerkvenjak na podlagi
predhodnega dogovora z izvajalci programov športa oz. zagotavlja tekoče vzdrževanje
športnih objektov in opreme.
6. Rok in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak s
pripisom: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2018«, najkasneje do torka,
30. januarja 2018.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih Občine Cerkvenjak.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način. Vloge bodo odprte in ovrednotene v 8-ih
dneh od datuma za oddajo prijav. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v 30-ih dneh od prejema popolnih vlog.
7. Prijava na javni razpis
Obvezna vsebina vloge za pridobitev finančnih sredstev iz tega razpisa so pravilno izpolnjeni
obrazci:
- Obrazec ŠP 2018
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
- Obrazec ŠP 2018/1
Športna vzgoja otrok in mladine
- Obrazec ŠP 2018/2
Kakovostni šport
- Obrazec ŠP 2018/3
Vrhunski šport
- Obrazec ŠP 2018/4
Športna rekreacija
- Obrazec ŠP 2018/5
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje

-

Obrazec ŠP 2018/6
Obrazec ŠP 2018/7
Obrazec ŠP 2018/8
Obrazec ŠP 2018/FN
Obrazec ŠP 2018/FP
Obrazec ŠP 2018/VP

strokovnih športnih kadrov
Športne prireditve
Delovanje športnih društev
Delovanje športne zveze
Finančni načrt
Finančno poročilo za preteklo leto
Vsebinsko poročilo za preteklo leto

8. Informiranje kandidatov
Informacije in zahtevane obrazce lahko kandidati pridobijo v prostorih Občine Cerkvenjak,
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, vsak delavnik v času uradnih ur osebno ali na spletni strani
Občine Cerkvenjak: www.cerkvenjak.si, pod rubriko Aktualni razpisi.
Z izbranimi izvajalci letnega programa športa, ki bodo predložili vse zahtevane podatke
razpisne dokumentacije na predpisanih obrazcih, bo Občina Cerkvenjak sklenila pogodbe o
dodeljeni višini sredstev najkasneje v 30-ih dneh, po pravnomočnosti sklepa o dodeljenih
sredstvih.
Številka: 672-0002/2017-_____
Datum: 8. 1. 2018
Župan Občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc

Priloga:
- Vloga.

