Na podlagi Letnega programa športa v Občini Naklo za leto 2016, št. 41010-0002/2016, Pravilnika o
sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo (Ur. l. RS, št. 107/11 in 16/13) Občina Naklo
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI NAKLO
ZA LETO 2016
I.

NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo

II.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Občina Naklo bo v letu 2016 sofinancirala naslednje programe športa:
1. Športna vzgoja otrok, mladine, študentov, kakovostni šport, delovanje društev
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4 Športna vzgoja mladine
1.5 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.6 Kakovostni šport
1.7 Delovanje društev
2. Izvajanje šolskih športnih tekmovanj
3. Izvajanje športne rekreacije

III.
RAZPISNI POGOJI
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
- športna društva,
- osnovna šola,
- zavodi, gospodarske družbe, samostojni športni delavci in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa oziroma imajo v svojih splošnih
aktih opredeljeno tudi dejavnost na področju športa.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- registrirani morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo,
- imeti sedež v Občini Naklo in izvajati športne programe, namenjene predvsem občanom in
občankam občine Naklo,
- biti registrirani najmanj eno leto pred datumom prijave na razpis,
- imeti zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
- imeti urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi izvajalci pri sofinanciranju
njihovih športnih programov.

IV.
OSTALE DOLOČBE RAZPISA
1. Višina sredstev in merila za vrednotenje športnih programov
V proračunu Občine Naklo za leto 2016 je na postavki 180007 za dejavnost izvajalcev programa
športa zagotovljenih 38.496,80 EUR. Programi, ki so predmet razpisa bodo vrednoteni v skladu z
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merili, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo (Ur. l. RS,
št. 107/11 s spremembami).
2. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
3. Razpisni rok
Razpis prične teči 01.04.2016 in se zaključi 03.05.2016.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa
- prijavni obrazec Obr-1 Osnovni podatki o društvu
- prijavni obrazec Obr-2 Načrtovani športni in rekreativni programi društva v letu 2016
- prijavni obrazec Obr-3 Načrtovane prireditve, izobraževanje in druge aktivnosti
društva v letu 2016
- prijavni obrazec Obr-4 Seznam aktivnega članstva v prijavljenem programu
Razpisna dokumentacija se v razpisnem roku lahko dvigne v tajništvu Občine Naklo v času
uradnih ur oziroma jo je mogoče natisniti s spletne strani http://naklo.si/
Vloga mora biti najkasneje do 03.05.2016 predložena na naslov Občina Naklo, Stara cesta 61,
4202 Naklo, oziroma na ta dan priporočeno oddana na pošti v zaprti kuverti z izpisom na prednji
strani: NE ODPIRAJ – JR – ŠPORT 2016. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv vlagatelja.
Dodatne informacije: Jana Mihelič, tel. 277-11-14, e-mail: dragica.roblek@obcina-naklo.si
5. Obvestilo o izboru
Vlagatelji bodo v 15 dneh po zaključenem delu Komisije za obravnavo in vrednotenje prispelih
vlog z odločbo obveščeni o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je v
roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Naklo vložiti pritožbo. Po dokončnosti odločbe
župan z vlagatelji sklene ustrezno pogodbo. V primeru, da vlagatelj podpisane pogodbe ne vrne
občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil
od prijave na razpis.

OBČINA NAKLO
Marko Mravlja, župan l.r.
Številka: 41010-0004/2016
Datum: 31.3.2016
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