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Občina Gornji Grad objavlja na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev Letnega
programa športa v Občini Gornji Grad (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št.: 19/11),
Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
62/2016) in Odloka o proračunu Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
62/2016)
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2017
I.

Občina Gornji Grad bo v letu 2017 sofinancirala naslednje športne programe:

1. Športna vzgoja otrok
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega športnoizobraževalnega procesa.
1.1 Šport predšolskih otrok
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Zlati sonček
Program se izvaja v organiziranih skupinah izven redne dejavnosti, za popestritev
rednega vzgojno-izobraževalnega procesa, zaradi privlačnih vsebin (npr. rolanje, pohodništvo,
igre z žogo, drsanje, smučanje,…).
Akcija " Naučimo se plavati "
Program se izvaja v organiziranih skupinah izven redne dejavnosti.
Akcija "Ciciban planinec"
Program se izvaja v organiziranih skupinah izven redne dejavnosti.
Drugi programi redne športne vadbe predšolskih otrok, ki se izvajajo izven redne
dejavnosti vrtca
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Zlati sonček
Program se izvaja v organiziranih skupinah.
Krpan
Program se izvaja v organiziranih skupinah.
Drugi programi
Programi se izvajajo v organiziranih skupinah.
Šolska športna tekmovanja
- občinska in medobčinska tekmovanja:
Vrednoti se organizacija in izvedba občinskih šolskih tekmovanj.
- 70- urni programi v počitnicah: (razni tečaji, športne šole, športni tabori, …)
Programe izvajajo lahko vsi izvajalci športnih dejavnosti, v času letnih in medletnih šolskih
počitnic.
- 70-urni program športne dejavnosti, ki ima značaj organizirane kontinuirane vadbe.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
1.3 Športna vzgoja mladine
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine

1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
1.4 Športna vzgoja študentov
1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov
2. Kakovostni in vrhunski šport
2.1 Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih
športnikov, ki nimajo objektivnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v
program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa
pomemben dejavnik razvoja športa.
V program so vključeni registrirani športniki, člani nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
2.2 Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status kategoriziranega
športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti,
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
4. Športna rekreativna dejavnost odraslih
Pri programih športne rekreacije gre za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje
dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Cilji športne rekreacije odraslih so ohraniti in izboljšati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in
dela, preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje
število ljudi v redne oblike dejavnosti.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu
5.1 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Programe se izvaja v strokovnih institucijah z udeležbo amaterskih strokovnih kadrov.
5.2 Promocijska dejavnost, športne prireditve
Program se izvaja v sklopu odmevnih športnih in rekreacijskih prireditev, ki imajo značaj
promocije športa ter z izvedbo športnih prireditev in tekmovanj, ki so pomembne za
popularizacijo športa.
5.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva so osnovne športne organizacije, ki se združujejo v zveze športnih društev na
lokalni ravni in v nacionalne panožne zveze. V letnem programu športa se lahko v sklopu
proračunskih sredstev za šport določi del sredstev za pokrivanje stroškov tehničnega in
administrativnega delovanja športnih društev in športnih zvez. Sredstva se ovrednotijo na
podlagi evidence članov s plačano članarino.
Občinske športne zveze kot organizacije, so v popolni domeni in lastni presoji društev in
športnih organizacij, katere obstoj je stvar presoje in prostovoljnosti povezovanja društev.
II.

Okvirna višina razpisanih sredstev za programe od 1. do 5. točke je 21.000,00 EUR.

V primeru, da bo na postavki iz katere se sofinancirajo vsebine iz I. točke tega razpisa, prišlo do
spremembe objavljene višine sredstev pod to točko javnega razpisa in bodo upravičencem že
izdani sklepi o pridobljeni višini sredstev in sklenjena pogodba, se bo o tem upravičence
obvestilo in ponovno izdalo sklep o dodelitvi sredstev sofinanciranja in sklenjen aneks k
pogodbi, s katerim bo vrednost sofinanciranja usklajena z izračunanim deležem, ki ga je po
javnem razpisu pridobil posamezni upravičenec.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil
posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje tega razpisa. Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena do
31.12.2017.

III. Na razpisu lahko sodelujejo:
-

športna društva,
zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za območje lokalne skupnosti,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in
neprofitne,
vrtci, osnovne šole,

IV. Pogoji za prijavo na razpis:
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirani najmanj eno leto in izvajajo programe, namenjene občanom občine
Gornji Grad,
- da imajo sedež v občini in delujejo v interesu občine Gornji Grad,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, vadbi in dokumentacijo kot to določa zakon o
društvih (velja za društva in športne zveze),
- da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov (občina,
sponzorska sredstva, donatorska sredstva, volontersko delo, sredstva fundacije za
financiranje športnih organizacij, zavoda za šport,…) ter za izvedbo programa oz.
projekta ustrezen strokoven kader, skladno s 16. členom Zakona o športu.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
občinskega LPŠ. Status izvajalca LPŠ si subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi LPŠ, ki jo sklenejo
z Občino.
Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih
izvajajo same, in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje
programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.
V.

Vsebina vloge:

Vloga mora vsebovati:
a. popolno izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije, ki jih po objavi javnega
razpisa interesenti pridobijo na sedežu Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342
Gornji Grad ali na spletni strani www.gornji-grad.si,
b. vsa zahtevana dokazila/priloge, ki so navedena/e v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok in način prijave:
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji
Grad (pripis "JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2017 – NE ODPIRAJ"). Vloge za dodelitev sredstev
morajo biti predložene najkasneje do 27.1.2017.
Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) do
končnega roka za predložitev prijave, to je do dne 27.01.2017, do 13.00 ure.

VII. Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad.
VIII.Prijave bo komisija odpirala predvidoma 30.01.2017. Sklep o izbiri bodo prijavljeni
izvajalci prejeli najkasneje v 30 dneh po zaključku javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo
sklenjena pogodba o sofinanciranju.
IX. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, po tel. 03/839 18
50, ali preko e-maila: obcina@gornji-grad.si, in sicer od dneva objave do zaključka javnega
razpisa.
X.

Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je za predložitev prijave določen v VI. točki, ne glede na
način prispetja, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in praviloma
neodprte vrnjene pošiljatelju.
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