Datum: 29.12.2017

Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
Vloge za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
morajo vsebovati naslednje obrazce:
 Prijavo na javni razpis (Prijava – šport 2018);
 Razpisni obrazec št. 1 (Podatki o izvajalcu);
 Razpisni obrazec št. 2 (Podatki o kadrovski strukturi izvajalca in finančna
konstrukcija programov);
 Razpisni obrazec št. 3 (Podatki o vidnih dosežkih v preteklem letu);
 Razpisni obrazec št. 4 (Seznam članstva po kategorijah);
 Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov, o
poravnanih obveznostih in o neblokiranem transakcijskem računu.
ter vsebinske obrazce za tiste programe, ki ste jih označili v obrazcu PRIJAVA – ŠPORT
2018 (od št. 5 do 15).
Obenem morajo biti vlogi priložene tudi naslednje priloge:
 Kopija zadnje odločbe Upravne enote Nova Gorica iz registra društev;
 Kopija temeljnega akta društva;
 Obvestilo AJPES-a o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti;
 En izvod parafiranega izvoda predloga pogodbe o sofinanciranju programov
športa v letu 2018.
Prijavitelj mora poleg obrazcev priložiti še vse zgoraj navedene priloge, če v letu 2017 ni
bil sofinanciran s strani Mestne občine Nova Gorica za programe športa, če prvič
kandidira za sredstva iz proračuna Mestne občine Nova Gorica za programe športa
oziroma če je prišlo do sprememb v ustanovitvenem aktu, v razvrstitvi dejavnosti oziroma
sprememb v zvezi z registrsko odločbo upravne enote.
Ostalim NI potrebno prilagati prilog iz prve, druge in tretje alineje.
VSI PRIJAVITELJI MORAJO OB PRIJAVI ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV V LETU 2018 PRILOŽITI EN IZVOD PARAFIRANEGA IZVODA
PREDLOGA POGODBE O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2018.
S parafiranjem predloga pogodbe se prijavitelj vnaprej seznani s pogoji razpisa in
medsebojnimi pravicami in obveznostmi. Pogodba se parafira tako, da se odgovorna
oseba prijavitelja podpiše na vsako stran pogodbe in sicer v spodnji levi kot.
Vloge morajo biti predložene izključno na razpisnih obrazcih Mestne občine Nova Gorica,
čitljivo in pregledno, podpisane s strani zakonitega zastopnika in potrjene z žigom, skupaj
z zahtevanimi prilogami. V primeru, da bodo vloge ne bodo dane na obrazcih razpisne
dokumentacije oziroma bodo obrazci s strani prijavitelja spremenjeni, jih bomo izločili iz

nadaljnje obravnave in vloge s sklepom zavrgli. Slik vadečih, raznih letakov, rezultatov
posameznih tekem in drugega materiala, ki ga posamezni obrazec ne zahteva NE
PRILAGATI.

POZOR!
Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in njena morebitna dopolnitev, če
je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
 naslov sofinancerja,
 označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša,
 opozorilo »JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT– NE ODPIRAJ« (v primeru dopolnitve vlog se
doda še beseda »DOPOLNITEV«),
 naziv in naslov prijavitelja.
NAKAZOVANJE SREDSTEV
Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje nakazovala na naslednji način:
- za program športa: ________ EUR, t. j. 20 % odobrenih sredstev v roku do 30
dni po sklenitvi pogodbe, preostanek sredstev v višini ______, kar predstavlja 80
% odobrenih sredstev pa se nakaže po predložitvi poročila in dokazil o namenski
porabi sredstev in plačilu stroškov programa, in sicer v roku do 30 dni od prejema
poročila, ki ga je potrebno oddati najkasneje do rokov in na način, ki je določen v
11. členu pogodbe. V primerih iz 2. alineje 11. člena te pogodbe je možno
izplačati predplačila še največ 10% odobrenih sredstev. Na podlagi največ dveh
vmesnih delnih poročil o izvedbi programa in dokazil o namenski porabi sredstev,
ki jih izvajalec lahko predloži najkasneje do 30.10.2018, je kadarkoli do
30.11.2018 možno prejemniku izplačati del preostanka odobrenih sredstev.
- za večjo športno prireditev: po njeni izvedbi, v roku do 30 dni od prejema
končnega poročila o izvedbi in dokazil o namenski porabi sredstev. Če je končno
poročilo oddano v decembru 2018, se izplačila izvedejo do 28.12.2018.
POROČILA – ROKI IN OBLIKA
Poročila morajo biti pripravljena tako, da je vsaka proračunska postavka prikazana
ločeno. Vsebinsko poročilo mora opisno povzeti in prikazati aktivnosti, ki jih je prijavitelj
izvedel, kateremu morajo biti priložene knjigovodske listine ter plačila le teh in ki so
vezane neposredno na izvajanje odobrenega športnega programa in sicer v višini
sredstev odobrenih s strani Mestne občine Nova Gorica, kot je navedeno v sklenjeni
pogodbi o sofinanciranju med Mestno občino Nova Gorica in izvajalcem športnih
programov.
Izvajalec je dolžan sofinancerju predložiti končno poročilo o izvedenem programu v letu
2018. Končno poročilo mora vsebovati vsebinski in finančni del, dokazila o izvedbi
programa ter dokazila o namenski porabi sredstev. Kot dokazila o namenski porabi
sredstev se štejejo fotokopije računov oziroma drugih knjigovodskih listin, ki vsebinsko
utemeljujejo nastale stroške v času trajanja programa ter dokazila o plačilu računov oz.
drugih knjigovodskih listin najmanj v višini odobrenih sredstev iz 2. člena sklenjene
pogodbe med izvajalcem in Mestno občino Nova Gorica.

Pravočasno oddano končno ali delno poročilo so pogoj za izplačilo odobrenih sredstev
oziroma razlike preostalih sredstev, če so bila prejemniku izplačana predplačila ali plačan
del sredstev na podlagi vmesnih delnih poročil.
Pri pripravi končnega oziroma delnega poročila je potrebno upoštevati vse omejitve iz
razpisne dokumentacije.
Če sofinancer ne bo prejel poročila (končnega oz. delnega) niti v, s strani pristojnega
organa, določenem naknadnem roku, ne bo izplačal preostalega dela sredstev, prejemnik
pa je dolžan v tem primeru že prejeta sredstva vrniti in sicer na način, določen v 9. členu
pogodbe.
STROŠKI IZVAJANJA ŠPORTNEGA PROGRAMA
Skladno z določili Letnega programa športa se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so
jih izvajalci športnih programov imeli zaradi:
 najema športnih površin,
 plačila strokovnega kadra – trenerjev,
 materialnih stroškov nastalih neposredno zaradi izvajanja športnega programa (velja
za program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
ter program vrhunskega športa). Potni stroški so upravičeni strošek za refundacijo,
vendar samo v primeru, da bo iz poročila nedvoumno razvidno kdaj in za kateri
namen so nastali. Potni stroški se priznajo v višini 0,12 € na kilometer.
Neupravičeni stroški so:
 stroški za hrano in pijačo,
 nagrade za nastopajoče,
 stroški vezani na delovanje društva: stroški vodenja bančnih računov, računovodske
storitve, stroški za tajniška dela, telefone, uporaba interneta, nabava opreme rekvizitov….).
RAZDELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV – PROGRAM ŠPORTA
Javni razpis je objavljen na podlagi sprejetega Letnega programa športa v Mestni občini
Nova Gorica za leto 2018, ki je določil procentualno razdelitev proračunskih sredstev za
program športa (proračunska postavka 10.047) in sicer:
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV – JAVNI RAZPIS 2018
Delež proračunskih sredstev namenjen
za sofinanciranje športnih programov –
razpis 2018
Interesna športna vzgoja predšolskih in
šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Športna rekreacija
Šport invalidov
Šport starejših
Organiziranost v športu
SKUPAJ

ODSTOTKI

8,5
4,0
69,4
7,0
6,7
1,1
1,1
0,4
1,8
100 %

Dodatne informacije in navodila za izpolnjevanje obrazcev dobite na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 29/III ali na telefon: 05/33-50-353 ali elektronski pošti: robert.cencic@nova-gorica.si
Priloge:
 besedilo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v
Mestni občini Nova Gorica v letu 2018,
 razpisni obrazci Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 od št. 1. do 15.,
 predlog – vzorec pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2018,
 izjava o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov, o
poravnanih obveznostih in o neblokiranem transakcijskem računu,
 Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini
Nova Gorica, katerega sestavni del so tudi merila za vrednotenje in izbor programov
športa,
 Letni program športa za leto 2018.

