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Zadeva:

SREDSTVA ZA PRIREDITVE SPORTNIM DRUSTVOM
V OBEINI MORAVSKE TOPLICE V LETU 2O2O

obdina Moravske Toplice je na podlagi sprejetega Letnega programa iporta v letu 2020 z Javnim
razpisom za sofinanciranje letnega programa 5porta v Obiini Moravske Toplice v letu 2020 za izvedbo
Sportnih prireditev namenila 7.500 EUR. Zaradi omejitev pri izvedbi Sportnih prireditev, ki so nastale z
epidemijo novega koronavirusa COVID - 19 se veliko prireditev ni moglo izvesti, zato je zahtevke za
sofinanciranje izvedbe lportnih prireditev od 15 vlagateljev podalo le 5 Sportnih drultev. Eno 5portno
drultvo v skladu s prijavo na javni razpis ni izvedlo dveh prireditev, ampak je izvedlo le eno prireditev
in tako podalo vlogo samo za eno prireditev. NeizkoriSienih je zato ostalo skupno 1.835 EUR.
Pripadajodi, vendar neizkoriSieni zneski znaSajo od 310 do 64 EUR na posamezno sportno druitvo,
vendar ie vsa iportna druitva tudi niso podala zahtevkov za Sportne prireditve.

V kolikor je katero Sportno druitvo izvedlo lportno prireditev, ni pa podalo zahtevka, lahko to ie
stori, vendar se sredstva morajo izkoristiti 5e v tem letu, torej do 31. l?. ZO2O.

zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covtD-19
(t.i.6. protikoronski zakon) doloia, da lahko obtine v letu 2020, ne glede na sicerinja zakonska
pravila, nevladnim organizacijam v celoti izpladamo vse v proradunu in pogodbah predvidene
dotacije, tudi ae organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, prireditev)
v letu 2020, vendar je skrajni rok za njihovo izvedbo konec leta 2021.

Drultva prireditev niste izvedla in vam niso nastali stroSki, te:ko jih boste izvedli tudi v naslednjem
letu, saj ne boste imeli npr. dveh istih pohodov, turnirjev in podobno.

V ObEini Moravske Toplice bomo neporabljena sredstva za neizvedene prireditve v letu 2020
prenesli v leto 2021 in jih kot dodatna sredstva namenili za delovanje vseh 5portnih drustev v letu
2021 in se bodo razdelila vsem Sportnim drujtvom na podlagijavnega razpisa.

V upan.ju, da boste z razumevanjem spre
prihajatotem letu 2021.

Pripravila:
Majda LipiTlrosia
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Vsem Sportnim druStvom v obiini in O onski poiti I


