OBČINA DOMŽALE
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV V OBČINI
DOMŽALE ZA LETO 2017
Oddelek za družabne dejavnosti Občine Domžale na podlagi 5. člena Odloka o vrednotenju in
sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 1/03) razpisuje kandidaturo za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale
za leto 2017.
I. Občina Domžale bo iz sredstev proračuna sofinancirala naslednje vsebine:







1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj obveznega izobraževalnega programa
o 1.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
 1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
 1.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
 1.1.3. Interesna športna vzgoja mladine
 1.1.4. Interesna športna dejavnost študentov
o 1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
o 1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
o 1.3.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
 1.3.1.1. Cicibani, cicibanke
 1.3.1.2. Mlajši dečki in deklice
 1.3.1.3. Starejši dečki in deklice
o 1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
 1.3.2.1. Mlajši mladinci in mladinke
 1.3.2.2. Mladinci in mladinke
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov

Vsebine oziroma programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni na podlagi Pravilnika o
pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 9/03).
II. Na podlagi proračuna Občine Domžale za leto 2017 se za vsebine iz prejšnje točke nameni
predvidoma 450.000,00 EUR.
III. Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:





športna društva,
zveze in združenja športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju
občine Domžale,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
zavodi za področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo program na območju občine Domžale.

IV. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:




da so registrirani kot pravni subjekti,
da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih programov,
da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,





da imajo urejeno evidenco o udeležencih programov,
da delujejo na območju občine Domžale,
da zanje ne veljajo omejitve iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:

V skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11- UPB2) na
javni razpis ne morejo kandidirati izvajalci programov, v katerih je funkcionar, ki pri občini opravlja
funkcijo ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
– je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet-odstotnem deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s
funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
V. Rok za prijavo je 9. 1. 2017
VI. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni po objavi javnega razpisa.
VII. Obrazci za prijavo na javni razpis so na voljo potencialnim kandidatom na vložišču Občine
Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, Domžale. Potencialni kandidati lahko dobijo navedene
obrazce tudi na sedežu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Kopališka cesta 4, Domžale ter na
spletnih straneh: www.domzale.si in www.zavod-sport-domzale.si.
VIII. Popolne vloge s pripisom »za javni razpis« potencialni kandidati vložijo osebno na vložišču
Občine Domžale, soba št. 4 ali pošljejo priporočeno na naslov:
OBČINA DOMŽALE
Oddelek za družbene dejavnosti
Ljubljanska cesta 69
1230 Domžale
IX. Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno na sedežu Zavoda za šport in rekreacijo
Domžale, Kopališka cesta 4, Domžale in na tel. št.: 01/7216-287 in 041/966-192 (Zavod za šport bo
nudil v razpisnem roku tudi organizirano strokovno pomoč) ter na Oddelku za družbene dejavnosti ali
na telefonski številki: 01/7241-305.
(Za hitrejše vrednotenje prijavljenih športnih in rekreativnih programov priporočamo, da poleg fizično
oddane vloge v skladu z zgornjo točko VIII., izpolnjene obrazce v Excel dokumentu pošljete hkrati tudi
po elektronski pošti na elektronski naslov: druzbene.dejavnosti@domzale.si).

Številka: 6710-3/2016
Datum: 25.11. 2016
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