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1.
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju
programov društev na področju kmetijstva v Občini Majšperk (Uradni list
RS, št. 40/09 in 17/11) in Odloka
o proračunu Občine Majšperk za
leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 38/12) županja Občine
Majšperk objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev na področju
kmetijstva iz proračuna
Občine Majšperk v letu
2014
1. NAROČNIK JAVNEGA
RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Občina
Majšperk, Majšperk 39, 2322
Majšperk.

2. PREDMET JAVNEGA
RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov
društev s področja kmetijstva.

3. POGOJI ZA DODELITEV
SREDSTEV

Upravičenci so društva, ki opravljajo
registrirane nepridobitne dejavnosti
na področjih podeželja oziroma kmetijstva in izvajajo programe v Občini
Majšperk.
Za sofinanciranje lahko kandidirajo
društva s področja kmetijstva, ki so
registrirani v skladu z določili Zakona
o društvih.
Izvajalci morajo za kandidaturo za
sofinanciranje programov na področju kmetijstva izpolnjevati naslednje
pogoje:
‒ da so registrirana po zakonu o
društvih,
‒ da delujejo najmanj eno leto,
‒ da delujejo v javnem interesu,
‒ da kot glavno dejavnost opravljajo
dejavnost, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti
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in razvojem podeželja nasploh,
‒ da imajo sedež v Občini Majšperk,
‒ da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih
dejavnosti,
‒ da redno izvajajo svojo dejavnost,
‒ da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to
določa zakonodaja.
Izvajalci programov s področja kmetijstva, ki se na razpis ne prijavijo ali
se ne prijavijo skladno z razpisno
dokumentacijo, v letu 2014 ne bodo
upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Majšperk.

4. PRILOGE

Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
‒ izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
‒ fotokopijo odločbe o registraciji
društva, ali fotokopijo temeljnega akta
društva;
‒ seznam članov s plačano članarino;
‒ poročilo o delu in finančno poročilo
za preteklo leto;
‒ program dela in finančni plan za
tekoče leto;
‒ parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik
društva oziroma od njega pooblaščena oseba.

5. VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV

Občina Majšperk z Odlokom o proračunu Občine Majšperk 2014, v
proračunski postavki 10.1.3. – dotacije kmetijskim društvom (lovstvo, ribištvo,…), zagotavlja proračunska sredstva Občine Majšperk, ki so namenjena kmetijskim dejavnostim v Občini
Majšperk, v višini 7.700,00 EUR.

organ). Pristojni organ izda odločbe,
s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev in jih pozove k podpisu
pogodbe. Dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2014.

7. ROK ZA VLOŽITEV
VLOG

Rok za vložitev vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je 7. 5. 2014 do
12. ure. Za pravočasno se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 7. 5. 2014 do 12.
ure prispela po pošti oziroma osebno
oddana na naslov Občina Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni javno in bo
potekalo dne 9. 5. 2014 ob 8. uri.

8. OBRAVNAVA VLOG

Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo
merila in kriteriji iz 7. člena Pravilnika
o sofinanciranju programov društev na
področju kmetijstva v Občini Majšperk
(Uradni list RS, št. 40/09 in 17/11).
Pregled in ocenitev predloženih prijav
na razpis opravi komisija, ki jo imenuje
županja. O delu komisije se vodi
zapisnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge.
Kandidat mora svojo vlogo dopolniti
najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
Komisija pregleda vloge in pripravi
predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 30 dni po zaključku
razpisa posreduje občinski upravi. Na
podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju dejavnosti društev.

9. PODPIS POGODBE

Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo
pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
društva.

6. VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV

10. NADZOR NAD PORANa podlagi ocenjevanja vlog komisija BO SREDSTEV
pripravi predlog prejemnikov sredstev
in razdelitve razpisanih sredstev ter
ga posreduje občinski upravi Občine
Majšperk (v nadaljevanju: pristojni
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Nadzor nad izvajanjem programov
oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja občinska
uprava. Prejemniki sredstev morajo
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najkasneje do roka, določenega v
pogodbi, pristojnemu organu predložiti:
‒ poročilo ter dokazila o izvedenih
programih oziroma projektih, za katera so jim bila dodeljena sredstva;
‒ dokazila o namenski porabi sredstev.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OZNAČITEV VLOG

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 Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte
mora biti razviden pripis »RAZPIS –
KMETIJSTVO 2014 – NE ODPIRAJ«,
na hrbtni strani pa naslov kandidata
na razpisu. Kandidati lahko razpisno
dokumentacijo prejmejo, v času uradnih ur v prostorih Občine Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Razpisno dokumentacijo lahko dobite
tudi na spletni strani Občine Majšperk
www.majsperk.si. Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na
naslovu Občine Majšperk, tel. št. 795
08 30 ali po elektronski pošti: obcina.
majsperk@majsperk.si, pri kontaktni
osebi: Marjeta Bombek.
Številka: 330-1/2014-1
Majšperk, dne: 26. 3. 2014
dr. Darinka FAKIN
županja Občine Majšperk

2.
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2014
(Uradno glasilo slovenskih občin, št.
38/12) in na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov
turističnih društev v Občini Majšperk
(Uradni list RS, št. 40/09 in 17/11,
v nadaljevanju: pravilnik), Občina
Majšperk, Majšperk 39, 2322
Majšperk, objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Občini Majšperk za leto 2014
1. NAROČNIK JAVNEGA
RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Občina
Majšperk, Majšperk 39, 2322
Majšperk.

2. PREDMET JAVNEGA
RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov
turističnih društev z naslednjimi vsebinami:
- organizacija in izvajanje turističnih in
rekreacijskih prireditev,
- sodelovanje pri organizaciji in izvajanju prireditev,
- organizacija in izvajanje čistilnih
akcij
- vzdrževanje in urejanje kraja (turistična signalizacija in drugo)
- vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva,
- izdajanje promocijskega materiala
za promocijo turistične ponudbe,
- sodelovanje in promocija kraja na
sejmih, razstavah in drugih predstavitvah občine,
- aktivnostih za ohranjanje kulturne
in naravne dediščine ter urejanju in
olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih
in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi
za počitek sprehajalcev in podobno),
- projekti v sodelovanju z drugimi
društvi,
- druge aktivnosti.

3. POGOJI ZA DODELITEV
SREDSTEV

Za kandidiranje na javnem razpisu
mora prijavitelj izpolnjevati naslednje
pogoje:
- imeti mora sedež na območju Občine
Majšperk;
- biti mora registriran skladno z
Zakonom o društvih;
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- iz uradnega naziva prijavitelja mora
biti razvidno, da gre za turistično
društvo;
- namen in cilji delovanja prijavitelja ter
njegove dejavnosti in naloge, morajo
biti pretežno s področja turizma;
- prijavitelj mora biti registriran in
delovati na področju iz prejšnje alinee
najmanj eno leto pred dnevom vložitve prijave na javni razpis;
- imeti mora zagotovljene pravne,
organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za
realizacijo prijavljenih programov in
projektov;
- imeti mora pravočasno in v celoti
izpolnjene pogodbene obveznosti do
Občine Majšperk iz predhodnega javnega razpisa, če je na njem sodeloval.
Izvajalci programov s področja turizma, ki se na razpis ne prijavijo ali
se ne prijavijo skladno z razpisno
dokumentacijo, v letu 2014 ne bodo
upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Majšperk.

4. PRILOGE

Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
- izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
- fotokopijo odločbe o registraciji društva, ali fotokopijo temeljnega akta
društva;
- seznam članov s plačano članarino;
- poročilo o delu in finančno poročilo
za preteklo leto;
- program dela in finančni plan za
tekoče leto;
- parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik
društva oziroma od njega pooblaščena oseba.

5. VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV

Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa in so predvidena na proračunski postavki 11.1.3,
znaša 3.500,00 EUR.

6. VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV
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Na podlagi ocenjevanja vlog komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev
in razdelitve razpisanih sredstev ter
ga posreduje občinski upravi Občine
Majšperk (v nadaljevanju: pristojni
organ). Pristojni organ izda odločbe,
s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev in jih pozove k podpisu
pogodbe. Dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2014.

7. ROK ZA VLOŽITEV
VLOG

Rok za vložitev vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je 7. 5. 2014 do
12. ure. Za pravočasno se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 7. 5. 2014 do 12.
ure prispela po pošti oziroma osebno
oddana na naslov Občina Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni javno in bo
potekalo dne 9. 5. 2014 ob 8. uri.

8. OBRAVNAVA VLOG

Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo
oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis
ne bodo popolne, bo pristojni organ
v roku petih delovnih dni od dneva
odpiranja vlog pisno pozval, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne
sme biti daljši od osmih delovnih dni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v
postavljenem roku ne bodo dopolnili,
bo zavrgel pristojni organ s sklepom.

9. PODPIS POGODBE

Pristojni organ posreduje prejemniku
sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik sredstev, v
roku petnajstih dni od prejema poziva,
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo na razpis.

10. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Nadzor nad izvajanjem programov
oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki sredstev morajo
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najkasneje do roka, določenega v
pogodbi, pristojnemu organu predložiti:
- poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera
so jim bila dodeljena sredstva;
- dokazila o namenski porabi sredstev.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OZNAČITEV
VLOG
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti od ponedeljka do petka od 8.
do 12. ure (ob sredah od 8. do 16.
ure) na naslovu Občina Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk ter na
spletni strani Občine Majšperk http://
www.majsperk.si. Vloga, ki jo je
potrebno oddati na obrazcih razpisne
dokumentacije, mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila.
Vloga mora biti označena na naslovni strani z »NE ODPIRAJ –VLOGA NA
JAVNI RAZPIS TD 2014«, na hrbtni
strani pa z navedbo prijavitelja in
njegovega naslova. Vloga se pošlje
ali osebno odda na naslov Občina
Majšperk, Majšperk 39, 2322
Majšperk. Za vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko pokličete
na tel. št. 02 795 08 30, kontaktna
oseba: Tatjana Varžič Korez.
Številka: 322-1/2014-3
Majšperk, dne: 26. 3. 2014
dr. Darinka FAKIN
županja Občine Majšperk

3.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Majšperk (Uradni list RS, št. 17/11),
objavlja županja Občine Majšperk,
kot naročnik,

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Majšperk v letu
2014
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1. NAROČNIK JAVNEGA
RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Občina
Majšperk, Majšperk 39, 2322
Majšperk.

2. PREDMET JAVNEGA
RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, programov in dejavnosti na naslednjih področjih kulture:
- glasbena dejavnost – odrasli, otroški
pevski zbori, ljudsko petje,
- gledališka dejavnost – daljša in
krajša dela,
- lutkovna dejavnost,
- recitacijska in literarna dejavnost,
- plesna skupina,
- instrumentalna in vokalno instrumentalna skupina,
- folklorna skupina,
- likovna, fotografska, ustvarjalna in
video skupina,
- ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
- galerijska dejavnost.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpisu lahko sodelujejo društva,
organizacije, zavodi in posamezniki,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje kulturno
umetniških dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register
društev),
- imajo sedež v Občini Majšperk,
- dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
- imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva,
- imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja
društva (velja za društva),
- imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih dejavnosti,
- delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj dvanajst mesecev,
- vsako leto ob razpisu za tekoče
leto oziroma najkasneje do 31. 3.
tekočega leta predložijo poročilo o
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realizaciji programov ter poročilo o
doseženih uspehih na tekmovanjih ter
poročilo o sodelovanjih na območnih,
regijskih in državnih srečanjih, za preteklo leto,
- da kulturni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz
katerekoli druge postavke proračuna
Občine Majšperk, razen organizacije
občinskih prireditev,
- skrbijo za izobraževanje strokovnega
kadra,
- posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno, vendar je odobritev
programov omejena tako, da lahko za
istovrstne programe pridobijo sofinanciranje le enkrat.
Izvajalci programov s področja kulture, ki se na razpis ne prijavijo ali
se ne prijavijo skladno z razpisno
dokumentacijo, v letu 2014 ne bodo
upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Majšperk.

4. PRILOGE

Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
- izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije (OBR1 – OBR21);
- fotokopijo odločbe o registraciji društva, ali fotokopijo temeljnega akta
društva;
- seznam članov s plačano članarino;
- poročilo o delu in finančno poročilo
za preteklo leto;
- parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik
društva oziroma od njega pooblaščena oseba.

5. VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV

Občina Majšperk z Odlokom o proračunu Občine Majšperk 2014, v proračunski postavki 06.2.2. – dotacije
kulturnim društvom, zagotavlja proračunska sredstva Občine Majšperk, ki
so namenjena kulturnim dejavnostim v
Občini Majšperk, v višini 19.400,00
EUR.

6. VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV

Na podlagi ocenjevanja vlog komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev
in razdelitve razpisanih sredstev ter
ga posreduje občinski upravi Občine
Majšperk (v nadaljevanju: pristojni
organ). Pristojni organ izda sklepe,
s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev in jih pozove k podpisu
pogodbe. Dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2014.

7. ROK ZA VLOŽITEV
VLOG

Rok za vložitev vlog za dodelitev sredstev iz tega razpisa je 7. 5. 2014 do
12. ure. Za pravočasno se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 7. 5. 2014 do 12.
ure prispela po pošti oziroma osebno
oddana na naslov Občina Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni javno in bo
potekalo dne 9. 5. 2014 ob 8. uri.

8. OBRAVNAVA VLOG

Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo
merila in kriteriji Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Majšperk (Uradni list RS, št. 17/11).
Po preteku razpisnega roka komisija
odpre dostavljene in pravilno označene prijave po vrstnem redu kot so bile
predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni
vložila upravičena oseba, se zavrže s
sklepom. Prijavitelji, ki v predpisanem
roku oddajo
formalno nepopolne prijave, lahko
le-te dopolnijo v roku petih dni od prejema pisnega poziva na dopolnitev
prijave. Nepopolnih prijav komisija po
tem roku ne obravnava in jih s sklepom
zavrže. Zoper sklep o zavrnitvi prijave
je v roku osmih dni od vročitve sklepa
možna pritožba na župana Občine
Majšperk. Zoper županov sklep ni
pritožbe. Možno je sprožiti upravni
spor pred pristojnim sodiščem.

9. PODPIS POGODBE

Po pravnomočnosti sklepa o sofinanci5

ranju društev izbrana društva sklenejo
pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
društva.

10. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
Nadzor nad izvajanjem programov
oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja občinska
uprava. Prejemniki sredstev morajo
najkasneje do roka, določenega v
pogodbi, pristojnemu organu predložiti:
- poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera
so jim bila dodeljena sredstva;
- dokazila o namenski porabi sredstev.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OZNAČITEV
VLOG
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 Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Prijava
mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis »RAZPIS – KULTURA
2014 – NE ODPIRAJ«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo, v času uradnih ur v
prostorih Občine Majšperk, Majšperk
39, 2322 Majšperk. Razpisno dokumentacijo lahko dobite tudi na spletni strani Občine Majšperk www.
majsperk.si. Vse dodatne potrebne
informacije lahko kandidati pridobijo
v rednem delovnem času na naslovu
Občine Majšperk, tel. št. 795 08 30
ali po elektronski pošti: obcina.majsperk@majsperk.si, pri kontaktni osebi:
Tatjana Varžič Korez.
Številka: 610-2/2014-4
Majšperk, dne: 26. 3. 2014
dr. Darinka FAKIN
županja Občine Majšperk
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4.
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil
4. in 5. točke Nacionalnega programa športa (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00), 2. – 6. in 10. člena Pravilnika o izvajanju programa športa v Občini
Majšperk (objavljeno v Uradnem list RS), Letnega programa športa v Občini
Majšperk za leto 2014 (sprejet na 28. redni seji Občinskega sveta Občine
Majšperk, dne 23. 1. 2014), Občina Majšperk objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja športnih vsebin
na območju Občine Majšperk v letu 2014
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi Letnega
programa športa (v nadaljevanju: LPŠ) zagotavlja proračun Občine Majšperk
za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
Razpisani so naslednji športni programi:

športna panoga
mali nogomet
košarka
košarkaška šola
odbojka
pohodništvo
radioamaterji
namizni tenis
kajak
aerobika, pilates,…
kolesarjenje
nogomet
skupaj

višina sredstev v letu 2014 (v EUR)
2.800,00
2.600,00
3.600,00
1.000,00
5.000,00
600,00
300,00
600,00
800,00
500,00
5.200,00
23.000,00

V letu 2014 se sofinancirajo materialni stroški za prostore društev v višini
1.000,00 €. Točkovanje poteka v skladu z Merili za vrednotenje športnih programov v Občini Majšperk.
Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetim LPŠ v Občini
Majšperk za leto 2014.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpisu lahko kandidirajo izvajalci športne dejavnosti, ki so:
- športna društva (tudi planinska) in klubi.
Pogoji in kriteriji sofinanciranja upoštevajo proračunske možnosti in načelo,
da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje,
navedene v razpisu in Pravilniku:
- so najmanj šest mesecev, registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
športa, s sedežem v Občini Majšperk,
- da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
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uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo organizirano redno vadbo v
katero je vključeno s pogoji določeno
število športnikov, redna vadba pa se
izvaja na območju Občine Majšperk,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva in klube),
- da redno letno dostavljajo občini
podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, plan dejavnosti in
poročilo o doseženih rezultatih, skladno s pogodbo,
- da so izpolnjeni ostali pogoji, ki so
pri določenem programu navedeni
v Merilih za vrednotenje športa v
Občini Majšperk.
Izvajalci programov s področja športa, ki se na razpis ne prijavijo ali se ne
prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2014 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna
Občine Majšperk.

4. PRILOGE

Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
- izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije (OBR1 – OBR10 – obvezno je potrebno priložiti obrazce
OBR1, OBR2, OBR4, OBR7, OBR8,
OBR9 in OBR10);
- fotokopijo odločbe o registraciji društva, ali fotokopijo temeljnega akta
društva;
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik
društva oziroma od njega pooblaščena oseba.

5. VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV

Občina Majšperk z Odlokom o proračunu Občine Majšperk 2014, v
proračunski postavki 07.2. – dotacije
športnim društvom, zagotavlja proračunska sredstva Občine Majšperk, ki
so namenjena športnim dejavnostim v
Občini Majšperk, v višini 24.000,00
EUR.

6. VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV

Na podlagi ocenjevanja vlog komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev
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in razdelitve razpisanih sredstev ter
ga posreduje občinski upravi Občine
Majšperk (v nadaljevanju: pristojni
organ). Pristojni organ izda sklepe,
s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev in jih pozove k podpisu
pogodbe. Dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2014.

7. ROK ZA VLOŽITEV
VLOG
Rok za vložitev vlog za dodelitev
sredstev iz tega razpisa je 7. 5. 2014
do 12. ure. Za pravočasno se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 7. 5. 2014
do 12. ure prispela po pošti oziroma
osebno oddana na naslov Občina
Majšperk, Majšperk 39, 2322
Majšperk. Prepozne vloge bodo s
sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni
javno in bo potekalo dne 9. 5. 2014
ob 8. uri.

8. OBRAVNAVA VLOG
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo
merila in kriteriji Pravilnika o izvajanju
programa športa v Občini Majšperk
(objavljeno v Uradnem list RS).
Po preteku razpisnega roka komisija
odpre dostavljene in pravilno označene prijave po vrstnem redu kot so bile
predložene ter ugotovi njihovo popolnost. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni
vložila upravičena oseba, se zavrže s
sklepom. Prijavitelji, ki v predpisanem
roku oddajo formalno nepopolne prijave, lahko le-te dopolnijo v roku petih
dni od prejema pisnega poziva na
dopolnitev prijave. Nepopolnih prijav
komisija po tem roku ne obravnava
in jih s sklepom zavrže. Zoper sklep
o zavrnitvi prijave je v roku osmih dni
od vročitve sklepa možna pritožba
na župana Občine Majšperk. Zoper
županov sklep ni pritožbe. Možno je
sprožiti upravni spor pred pristojnim
sodiščem.

9. PODPIS POGODBE
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo
pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
društva.

10. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Nadzor nad izvajanjem programov
oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja občinska
uprava. Prejemniki sredstev morajo
najkasneje do roka, določenega v
pogodbi, pristojnemu organu predložiti:
- poročilo ter dokazila o izvedenih
programih oziroma projektih, za katera so jim bila dodeljena sredstva;
- dokazila o namenski porabi sredstev.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OZNAČITEV
VLOG

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 Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Prijava
mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora
biti razviden pripis »RAZPIS – ŠPORT
2014 – NE ODPIRAJ«, na hrbtni
strani pa naslov kandidata na razpisu.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo, v času uradnih ur v
prostorih Občine Majšperk, Majšperk
39, 2322 Majšperk. Razpisno dokumentacijo lahko dobite tudi na spletni strani Občine Majšperk www.
majsperk.si. Vse dodatne potrebne
informacije lahko kandidati pridobijo
v rednem delovnem času na naslovu
Občine Majšperk, tel. št. 795 08
30 ali po elektronski pošti: obcina.
majsperk@majsperk.si, pri kontaktni
osebi: Matic Šinkovec.
Številka: 671-1/2014-4
Majšperk, dne: 26. 3. 2014
dr. Darinka FAKIN
županja Občine Majšperk

5.
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju
programov socialnih in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk
(Uradni list RS, št. 47/10) županja
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Občine Majšperk, kot naročnik, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialnih
in humanitarnih organizacij iz proračuna Občine
Majšperk v letu 2014
1. NAROČNIK JAVNEGA
RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Občina
Majšperk, Majšperk 39, 2322
Majšperk.

2. PREDMET JAVNEGA
RAZPISA

S sredstvi občinskega proračuna
Občine Majšperk se sofinancirajo
naslednji programi:
- organizacija dobrodelnega programa,
- organizacija programa pomoči,
- organizacija krvodajalstva,
- organizacija programa družabništva, namenjenega osebam s posledicami invalidnosti ali bolezni,
- organizacija programa osebne
pomoči, namenjene osebam s posledicami invalidnosti ali bolezni,
- stroški delovanja humanitarne organizacije
- članstvo občanov Občine Majšperk
v invalidski organizaciji, organizaciji
za samopomoč oz. drugi humanitarni
organizaciji.

3. POGOJI ZA DODELITEV
SREDSTEV

Izvajalci morajo za kandidaturo za
sofinanciranje socialnih in humanitarnih organizacij izpolnjevati naslednje
pogoje:
- imajo sedež v Občini Majšperk
oziroma aktivno delujejo na območju
Občine Majšperk,
- so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oziroma humanitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,
- da imajo zagotovljene pogoje za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
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- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in urejeno vso
ostalo dokumentacijo, kot to določa
zakon o društvih in so registrirana vsaj
eno leto (društva) in
- da opravljajo svojo dejavnost na
območju Občine Majšperk.
Izvajalci programov s področja humanitarnih dejavnosti, ki se na razpis ne
prijavijo ali se ne prijavijo skladno z
razpisno dokumentacijo, v letu 2014
ne bodo upravičeni do namenskih
sredstev proračuna Občine Majšperk.

4. PRILOGE

Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
- akt o ustanovitvi,
- akt o registraciji,
- izpolnjeno prijavo s podatki o organizaciji,
- program, s katerim kandidira ter
predvidene finančne vire,
- poročilo o izvedbi programa za
preteklo leto,
- seznam krvodajalcev,
- parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije
podpiše in žigosa zakoniti zastopnik
društva oziroma od njega pooblaščena oseba.

5. VIŠINA RAZPISANIH
SREDSTEV

Občina Majšperk z Odlokom o proračunu Občine Majšperk 2014, v
proračunski postavki 04.5.1. – dotacije humanitarnih dejavnostih (RK,
KARITAS, UPOKOJENCI, INVALIDI…),
zagotavlja proračunska sredstva
Občine Majšperk, ki so namenjena
socialnim in humanitarnim dejavnostim
v Občini Majšperk, v višini 8.500,00
EUR.

6. VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija
pripravi predlog prejemnikov sredstev
in razdelitve razpisanih sredstev ter
ga posreduje občinski upravi Občine
Majšperk (v nadaljevanju: pristojni
organ). Pristojni organ izda sklepe,
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s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev in jih pozove k podpisu
pogodbe. Dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2014.

- poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera
so jim bila dodeljena sredstva;
- dokazila o namenski porabi sredstev.

11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN OZNAČITEV
Rok za vložitev vlog za dodelitev sred- VLOG
7. ROK ZA VLOŽITEV
VLOG

stev iz tega razpisa je 7. 5. 2014 do
12. ure. Za pravočasno se šteje vloga,
ki bo najkasneje do 7. 5. 2014 do 12.
ure prispela po pošti oziroma osebno
oddana na naslov Občina Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Odpiranje vlog ni javno in bo
potekalo dne 9. 5. 2014 ob 8. uri.

8. OBRAVNAVA VLOG

Strokovna komisija, ki jo imenuje županja, bo skladno in v okvirih Pravilnika
o sofinanciranju programov socialnih
in humanitarnih organizacij v Občini
Majšperk ter javnega razpisa prijave
obravnavala najkasneje v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Komisija lahko
posameznega kandidata pozove k
dopolnitvi vloge, če je le ta nepopolna. Kandidati morajo svojo vlogo
dopolniti najkasneje v 8 dneh od
prejema poziva.
Na predlog strokovne komisije občinska uprava v roku 8 (osmih) dni izda
sklep o dodelitvi sredstev, ki ga vroči vsem kandidatom. Zoper sklep je
možno podati ugovor pri županji v 15
(petnajstih) dneh od vročitve.

9. PODPIS POGODBE

S kandidati, ki bodo na razpisu uspešni in si pridobili sredstva na javnem
razpisu bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju programov humanitarnih organizacij.

10. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Nadzor nad izvajanjem programov
oziroma projektov in nad porabo
dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ. Prejemniki sredstev morajo
najkasneje do roka, določenega v
pogodbi, pristojnemu organu predložiti:
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Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo do datuma oddaje
prijave na sedežu Občine Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk v času
uradnih ur, jo zahtevajo preko elektronske pošte na naslovu: obcina.
majsperk@majsperk.si,
dostopna
pa je tudi na spletni strani Občine
Majšperk, in sicer na naslovu: http://
www.majsperk.si/.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti s pripisom "RAZPIS
– SOCIALNA IN HUMANITARNA
DRUŠTVA 2014 – NE ODPIRAJ", na
hrbtni strani mora biti obvezno naveden naziv (ime) in naslov kandidata
za razpis.
Za vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom lahko pokličete na tel. št. 02
795 08 30, kontaktna oseba: Matic
Šinkovec.
Številka: 122-2/2014-1
Majšperk, dne: 26. 3. 2014
dr. Darinka FAKIN
županja Občine Majšperk

