
Na podlagi 10. dlena Zakona o Sportu [Ur. L RS, 3t.22/98,15/03 in spr.) in Pravilnika za vrednotenje
programov Sporta v Obdini Radede (Ur. l. RS, 3t. Bt/04, t3/L1,, L10/L3) Obdina Radede, Ulica Milana
Majcna L,L433 Radede objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov Sporta v letu 2015

L. Za uresnidevanje programskih nalog Sporta se iz proradunskih sredstev v vi5ini 38.500,00 EUR
sofinancirajo naslednje vsebine:

a) Interesna Sportna vzgojapred5olskih otrok
b) Interesna Sportna vzgoja osnovnoSolskih otrok
c) Sportna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski Sport
d) Programi Sportne rekreacije
e) Kakovostni Sport
0 Sport invalidov
g) Solanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra za potrebe izvajanja5portnih programov v obiini
h) Delovanje Sportnih dru5tev
D Sportne prireditve
j) Sportni objekti
1.1 Stro5ki uporabe Sportne dvorane in nogometnega igri5ia z atletsko stezo za programe interesne
Sportne vzgoie pred3olskih in osnovno5olskih otroh Sportne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski Sport ter kakovostni Sport se krijejo iz sredstev proratuna Obdine Radede v
viSini 11.000,00 EUR.

2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo Sportna drubtva, zavodi s podrodja
vzgoie in izobraZevanja, zueze Sportnih dru5tev, ki jih ustanovijo Sportna dru3wa za posamezna
obmodja oziroma panoge, zavodi, gospodarske druZbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na podrodju Sporta in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo zagotovliene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresniditev
nadrtovanih Sportnih alitivnosti;
- da imajo za doloiene Sportne programe organizirano redno dejavnost in vadbo, za
registrirani najmanj eno leto pred datumom razpisa.
- da izvajajo programe, namenjene obtanom in vkljutujejo najmanj B0o/o dlanov

katero so

s stalnim
prebivaliSdem v Obtini Radede.
- da so registrirani v skladu z zakonom o dru5wih, s sedeZem v obdini in v njej preteZno izvajajo svojo
dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, dlanstvu in pladani dlanarini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natanden opis programov, s predvidenim Stevilom
udeleZencev, krajem izvajanja in urnikom.
4. Programi morajo biti finandno ovrednoteni in dopolnjeni z navedbo virov financiranja.
5' Predlagatelji morajo posredovati tudi porodilo o opravljenem delu - izvedbi programov v letu
20L4 in porotilo o porabljenih sredstvih pridobljenih na osnovi javnega razpisa v letu 2014.
6' Prejete vloge bo ocenila komisija na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje Sportnih
programov' Z izbranimi izvajalci bo Obdina Radete sklenila pogodbo o sofinanciranju Sportnih
programov zaleto 2015. UpoStevane bodo prijave, ki bodo na Obdino Radede prispele do vkljudno 13.
aprila 2015, oziroma bodo ta dan kot priporodena po5iljka oddane na posti.
7 ' Rok za prijavo na javni razpis je 13. april 2015. Prijavi je potrebno priloZiti obrazce iz razpisne
dokumentacije in jo poslati v kuverti na naslov Obdina Radede, Ulica Milana Majcna L,1433 Radede, s
pripisom "za razpis - Sport'. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.
B' Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedeZu Obdine Radede, Ulica Milana Majcna L, L433
Radete, in sicer vsak delovni dan od B. do 12. ure v vloZi5iu obdine. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na www.radece.si. Dodatne informacije dobite na telefonski $tevilki 03 56 B0 800 (Dalibor
Crljenkovid).
9. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obve5deni v po izteku rokaza prijavo na javni razpis.
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