Oddelek za družbene dejavnosti in finance Občine Rogatec po pooblastilu župana Občine Rogatec, št.
65000-1/2004, z dne 6.2.2004, in na osnovi Pravilnika o financiranju športa v Občini Rogatec (Uradni
list RS št. 16/02, 11/03) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2004
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Rogatec z naslednjimi vsebinami:
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega izobraževalnega programa
Športna rekreacija
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Šport invalidov
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Založniška dejavnost
Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Višino namenskih sredstev je določil Občinski svet Občine Rogatec s sprejemom proračuna Občine
Rogatec za leto 2004 v postavki »4120 04 - Športna društva«.
2. POGOJI SOFINANCIRANJA
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo sedež v občini Rogatec,
imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
imajo urejeno evidenco o članstvu.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob izpolnjevanju
zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci športnih programov:
športna društva in klubi,

zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Rogatec,
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.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa
se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2004 ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev proračuna Občine Rogatec.
3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in z vsemi
potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA ROGATEC,
Oddelek za družbene dejavnosti in finance, Ceste 11, 3252 Rogatec.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis
»RAZPIS – ŠPORT 2004«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene Oddelku za družbene dejavnosti in finance Občine Rogatec najkasneje
do 2. 3. 2004. Po tem roku prejetih prijav komisija ne bo upoštevala v postopku točkovanja in
razdelitve sredstev.
4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in
zahtevanimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmete v času od 13.2.2004 do 1.3.2004 na Oddelku za
družbene dejavnosti in finance Občine Rogatec, Ceste 11, Rogatec. Razpisno dokumentacijo lahko
brezplačno zahtevate tudi po elektronski pošti na naslov: obcina.rogatec.agata@siol.net.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času od 10.00 do
12.00 ure na naslovu:
OBČINA ROGATEC, Oddelek za družbene dejavnosti in finance, Ceste 11, Rogatec, ga. Agata
Tepeš, tel. 812-10-26, faks 812-10-12, e-mail: obcina.rogatec.agata@siol.net.
5. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Strokovna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije za šport Občinskega sveta Občine Rogatec, bo
pravočasno prispele prijave odprla in pregledala njihovo vsebino najkasneje 4. 3. 2004, ter v skladu s
točkovnim sistemom pravilnika programe točkovala. V roku do 8. 3. 2004 Oddelek za družbene
dejavnosti in finance pozove kandidate k dopolnitvi vlog. Nedopolnjenih vlog v nadaljnjem postopku
ne obravnava.
Strokovna komisija poda poročilo o rezultatih razpisa županu Občine Rogatec najkasneje 15. 3. 2004.
Župan poročilo objavi na sedežu Občine Rogatec najkasneje 18. 3. 2004.
V roku do najkasneje 25. 3. 2004 lahko kandidati podajo pripombe na podano poročilo, ki jih župan
obravnava ter umestne upošteva v končni razdelitvi proračunskih sredstev za leto 2004.
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