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NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vitanje z Odlokom o proračunu Občine Vitanje za leto 2017 (sprejet na 14. redni seji občinskega
sveta Občine Vitanje dne 29. 12. 2016) in z Letnim programom športa Občine Vitanje za leto 2017 (sprejet
seji občinskega sveta Občine Vitanje dne 23. 3. 2017) zagotavlja namenska sredstva za izvajanje športnih
programov v občini Vitanje v tem letu v višini 11.800 EUR.
V okviru vsebin Nacionalnega programa športa lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s
programi z vsebinami in v okviru opisanih načinov sofinanciranja iz Letnega programa športa v občini
Vitanje v letu 2017, ki je objavljen v Vitanjčanu št. 56 in na občinski spletni strani dne 13. 4. 2017.
III. RAZPISNI POGOJI
1. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
 imajo sedež v občini Vitanje,
 izvajajo program, ki ga ne izvaja noben izvajalec s sedežem v občini, če nimajo registriranega sedeža v
občini,
 imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
 imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
 imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (za društva in zveze),
 so registrirani najmanj eno leto.
 Programi bodo sofinancirani v skladu s pogoji in merili Pravilnika o pripravi, izvajanju in
sofinanciranju letnih programov športa v občini Vitanje (Ur. l. RS, št. 92/03, 68/06 in 26/12).
Društva in organizacije, ki niso oddala poročila o porabi v lanskem letu prejetih sredstev iz občinskega
proračuna, niso upravičena do razpisanih sredstev v letu 2017.
Rednih in vnaprej znanih programov društev in organizacij, ki ne bodo kandidirala z vlogo na ta razpis,
Občina Vitanje v letu 2017 ne bo sofinancirala.
Programov društev in organizacij, ki nimajo aktivnih članov iz občine Vitanje, občina po tem razpisu ne bo
sofinancirala
2. Za dodelitev sredstev lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
športna društva in zveze športnih društev,
združenja in zveze, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Vitanje,
zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in druge organizacije, registrirane za dejavnosti
v športu, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 1.
zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa
športa v občini.
3. Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz tistih vsebin in obsegov športnih
dejavnosti, ki jih nacionalni program športa opredeljuje kot predmet sofinanciranja iz sredstev lokalne
skupnosti (7. člen). Število točk posameznega programa predstavlja sorazmeren delež sofinanciranja iz
celokupne vsote postavke za šport občinskega proračuna.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke na razširjenost in kakovost
dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja se kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevajo:
- število evidentiranih članov in
- število registriranih tekmovalcev.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov se upoštevajo:
- kategorizacija športnikov,
- uvrstitve v državnih prvenstvih in
- uvrstitve v mednarodnih tekmovanjih.
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Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
- obseg programa
- velikost vadbene skupine
- vrednost ure strokovnega kadra
- vrednost ure najema športnega objekta
- materialni stroški za izpeljavo programov
- drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v RS
Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo, v letu 2017
ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna občine Vitanje.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tiste programe športa, ki jih dejansko sam izvaja
ali organizira.
Dinamiko nakazil sredstev določa medsebojna pogodba.
IV. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA PRIJAVO
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na priloženih izpolnjenih razpisnih obrazcih (str.4-8), z vsemi
zahtevanimi prilogami.
Izvajalci, ki prijavljajo več programov, morajo izpolniti prijavo (str. 6) za vsak program posebej.
Prijavo pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, 3205
Vitanje.
Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika in pošiljatelja ter pripis »NE ODPIRAJ RAZPIS ŠPORT 2017«
Zadnji rok za oddajo prijav je do srede, 10. maja 2017, do 12.00 ure ne glede na vrsto dospetja. To
pomeni, da mora popolna prijava do navedenega roka prispeti na sedež občine.
V. VSEBINA PRIJAVE
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in
zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno.
VI. INFORMIRANJE KANDIDATOV
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo na Občini Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, v času
uradnih ur osebno ali po telefonu (03) 757 43 57 – Romana Holobar ali po elektronski pošti:
romana.holobar@vitanje.si.
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Komisija za izvedbo javnega razpisa pri odboru za družbene zadeve bo pravočasno prispele prijave
ovrednotila v skladu s kriteriji, merili in postopkom, določenim v Pravilniku o pripravi, izvajanju in
sofinanciranju programov športa v občini Vitanje (Uradni list RS, št. 92/03, 68/06 in 26/12) ter določili
Letnega programa športa v Občini Vitanje za leto 2017.
Odbor bo pripravil poročilo o ustreznosti prijavljenih programov, predlog o izboru izvajalcev in razdelitvi
sredstev za izvajanje letnega programa športa v občini Vitanje.
Župan poročilo in predlog skupaj s podanimi pripombami upošteva pri končni razdelitvi sredstev.
Po končanem postopku Občina s posameznimi izvajalci sklene letne pogodbe.
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OBČINA VITANJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------Grajski trg 1; 3205 Vitanje. Tel.(03)-757-43-50, fax.(03)-757-43-51

PRIJAVNI OBRAZEC
k sofinanciranju športnih programov v občini Vitanje v letu 2017
po javnem razpisu v občinskem glasilu Vitanjčan dne 13.4.2017
in na občinski spletni strani

Osnovni podatki:
Prijavitelj (polni naziv):
Naslov (sedež):
Pošta in poštna številka:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Naziv banke:
Telefon, mobilni telefon:
Faks:
Elektronska pošta:
Predsednik in tel. št./GSM:

Podpis in žig:

Kraj, datum:
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IZJAVA
Spodaj podpisani predsednik (ime in priimek) _______________________________________,
ki zastopam društvo/organizacijo _________________________________________________

IZJAVLJAM,
-

da ima naše društvo/organizacija urejeno evidenco o udeležbi občanov občine Vitanje, članstvu
občanov občine Vitanje, plačani članarini;

-

da dejavnost opravljamo na neprofitni osnovi;

-

da poslujemo v skladu z zakonskimi predpisi in lastnimi akti;

-

da imamo organizirano redno dejavnost in vadbo;

-

da imamo urejene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev vseh
prijavljenih športnih programov oz. aktivnosti;

-

da smo seznanjeni, da bo sofinanciranje športnih programov iz proračuna občine Vitanje v letu
2017 ovrednoteno, izvajano in nadzorovano skladno s Pravilnikom o pripravi, izvajanju in
sofinanciranju programov športa v občini Vitanje (Uradni list RS, št. 92/03, 68/06 in 26/12);

-

da se strinjamo, da naročnik od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena dokazila,

-

da so vsi podatki, navedeni v prijavi, resnični in popolni, za kar prevzemam vso odgovornost,

-

da smo seznanjeni, da bo vloga na razpis zavržena, če smo v letu 2016 prejeli sredstva za
izvajanje društvenih programov, pa nismo oddali poročila o porabi javnih sredstev v preteklem
letu,

-

da se z oddajo vloge strinjamo z vsemi pogoji javnega razpisa.

Podpis in žig:______________________

Datum:______________

Obvezne priloge tega obrazca so:
1. Fotokopijo potrdila o registraciji izvajalca športnega programa, v kolikor je še niste oddali
2. Pogodba-e o najemu športnega objekta, če je/so v najemu
3. Pogodba-e z izvajalci strokovnega dela
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PRIJAVA ŠPORTNEGA PROGRAMA V LETU 2017 št. _____
(če izvajalec prijavlja več programov, izpolni obrazec za vsakega posebej z novo št.)
1. Izvajalec programa:_____________________________________________________
2. Naziv programa:__________________________________________Št. skupin:_____
Vrsta programa (USTREZNO OZNAČI  - glej obrazložitve pri poglavju PREDMET RAZPISA):
 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

 Športna vzgoja mladine s poseb. potrebami

 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

 Interesna športna dejavnost študentov

 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kak. in vrh. šport  Športna rekreacija – do 65. leta starosti
 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

 Športna rekreacija – nad 65. leta starosti

 Interesna športna vzgoja mladine

 Šport invalidov

 Šp. vzgoja mladine usmerjena v kak. in vrh. šport

Število aktivnih udeležencev programa:____________
Redna vadba: DA NE
Starostna skupina: od________do________.
Število strokovnih vodij programa:________.
Vrednost ure:______________.
Strokovni naziv vodij: __________________________________________________.
Predvideno število ur programa:__________.
Najem športnega objekta: DA NE
Vrednost ure: ________________
Predvideni nastopi, udeležbe na tekmovanjih, prireditvah v letu 2017 (občinska,
medobčinska, državna, mednarodna raven):
Naziv prireditve
Predviden Kraj
Raven (…)
Predv.št.
Predvideni
termin
prireditve
udelež.
stroški
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Predvideni stroški za propagandno gradivo (diplome, značke..):_________________.
11. Drugi predvideni materialni stroški za izvedbo programa (opišite in ocenite):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Žig

Odgovorna oseba:___________________
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IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU V LETU 2017

Na razpis za namenska sredstva po razpisu:
____________________________________________________________________________________
(ime in naslov društva, zavoda, ….)
_____________________________________________________________________________________
prijavljamo naslednje programe izobraževanja in izpopolnjevanja za športno usposabljanje vaditeljev:
Zap. Program izobraževanja Nivo
izobraževanja
štev.

Odgovorna oseba:

Udeleženec
izobraževanja

Žig

Trajanje
Predvideni
izobraževanja stroški v EUR

Podpis:

_________________________

_______________________
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DELOVANJE DRUŠTVA NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI v letu 2017
(samo športna društva)
1. Naziv društva:_______________________________________________________
2. Sedež društva:_______________________________________________________
3. Število evidentiranih članov društva: _____________________________________
(samo občani s stalnim prebivališčem v občini Vitanje

4. Število članov s plačano članarino: _______________________________________
(samo občani s stalnim prebivališčem v občini Vitanje)

5. Število članov - registriranih tekmovalcev in njihovi dosežki:
Tekmovalec/ekipa:
Dosežki v letu 2016:________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Načrtujemo samostojna organizacija prireditve (tekmovanje, turnir…) v 2017:
a) Naziv prireditve:__________________________________________________________
b) Okvirni datum in trajanje prireditve:__________________________________________
c) Kraj prireditve:___________________________________________________________
d) Program prireditve:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) Ostali nastopajoči - predvidoma (kdo in od kod):________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
f) Predvideni stroški (opišite vrsto in višino predvidenih stroškov kot tudi skupno
vsoto):_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Odgovorna oseba:

Žig:

Podpis:

_____________________

________________________
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VZOREC POGODBE NA VPOGLED, NE IZPOLNJEVATI ALI ODDATI K VLOGI
OBČINA VITANJE, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, (v nadaljnjem besedilu občina), ki jo zastopa župan
Mirko Polutnik, matična številka: 5883768, davčna številka: 28019610
in
__________________________________________________ (izvajalec), ki ga zastopa predsednik/ca
________________, matična številka: ______________, davčna številka: _______________
skleneta na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vitanje 2017
POGODBO O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2017
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotovita, da je Občina Vitanje objavila javni razpis za sofinanciranje športnih
programov v letu 2017. Na javni razpis se je prijavil izvajalec_______________________________.
2. člen
Predmet te pogodbe je opredelitev načina in višine sofinanciranja programa izvajalca v letu 2017.
3. člen
Občina Vitanje pristopa k sofinanciranju športnih programov izvajalca ________________________in bo
iz občinskega proračuna 2017 prispevala__________________.
V kolikor predvidena nakazila sredstev iz državnega proračuna zaradi ukrepov blaženja finančne krize ne
bodo realizirana v predvideni višini, bodo deleži sofinanciranja programov posameznih izvajalcev
zmanjšani za enak delež kot bo zmanjšana predvidena letna vsota prilivov za Občino Vitanje.
Finančna sredstva se nakažejo izvajalcu programa do___________________ 2017 na transakcijski račun št.
______________________________pri_______________________.
4. člen
_______________________________bo najkasneje do 28. februarja 2018 občini Vitanje podalo pisno
vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov, ki jih je občina sofinancirala skladno s to pogodbo in
poročilo o izvedenem nadzoru namenske porabe sredstev iz občinskega proračuna, ki ga izdela nadzorni
odbor društva.
5. člen
Druga pogodbena stranka je dolžna dodeljena sredstva porabiti le za namene izvajanja prijavljenega
programa in le za neprofitno dejavnost. V nasprotnem primeru se lahko zahteva njihovo vračilo.
6. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe dodeljenih sredstev za prijavljeni program ima Nadzorni
odbor Občine Vitanje z neposrednim vpogledom v dokumentacijo izvajalca v tistem delu, ki se nanaša na
proračunska sredstva Občine Vitanje.
7. člen
Spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za
njihovo reševanje pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.
8. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh strank.
Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme Občina dva, izvajalec pa en izvod.
Številka: _________________
Datum: ___________________
OBČINA VITANJE
Župan Mirko Polutnik

Datum: __________________
_________________________________
Predsednik/ca_________
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