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VSEM ŠPORTNIM DRUŠTVOM
PRIJAVA NA RAZPIS MOL
ZA PROGRAM ŠPORTA V LETU 2008
V Uradnem listu RS št.: 16/2008 z dne 15. 2. 2008 je objavljen Javni razpis za izbor izvajalcev in
sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v MOL v letu 2008
(do vključno 14. 3. 2008). Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter
vzorci pogodb) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer v ponedeljek in četrtek od 9. do
15. ure, v torek in sredo od 9. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure v Odseku za šport Oddelka za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (Špela Ložar), Mestne uprave MOL, Resljeva 18, Ljubljana.
Posebej vas opozarjamo na rok za prijavo, saj prepozno poslanih prijav strokovna komisija ne bo
obravnavala! Prijave obvezno posredujete na predpisanih razpisnih obrazcih.
•
•

•
•
•

kandidaturi za Neprednostni program obvezno priložite tudi izpolnjen obrazec »o/2.2.« - za vsako
skupino posebej,
vse izvajalce, katerih strokovni kadri so v letu 2007 opravili izobraževanje oz. so v letu 2007 izdali
strokovno publikacijo, opozarjamo, da morate kandidaturi na Javni razpis 2008 za sredstva iz
programa Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov oz. Založniška dejavnost v športu priložiti
ustrezno dokumentacijo,
izvajalce, ki so kandidirali v letu 2007 in so spremenili osnovne podatke o izvajalcu iz člena 1.,
prosimo da priložijo uradno dokumentacijo o spremembi,
športna društva in zveze športnih društev, ki v letu 2008 prvič kandidirate za sofinanciranje v
MOL, kandidaturi priložite tudi kopijo odločbe o registraciji,
vso razpisno dokumentacijo priporočeno pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: Letni program športa«

Informativni dan, na katerem boste dobili več informacij o izpolnjevanju vlog, bo v sredo, 27.
februarja 2008 ob 15. uri v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
S spoštovanjem,

Marija FABČIČ
NAČELNICA
V vednost:
- podžupan MOL, gospod Jani Möderndofer

