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Na podlagi  8. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2016, v nadaljevanju: Pravilnik) in določb Letnega programa športa v občini Škofja Loka za leto 2017 (sprejet 19.1.2017, v nadaljevanju: LPŠ) Občina Škofja Loka objavlja 
 JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2017 ZA PODROČJA sofinanciranja športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti in drugih športnih prireditev in sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih objektov 
 1. Naročnik javnega razpisa  (v nadaljevanju: JR): Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 ŠKOFJA LOKA. 
 2. Predmet JR: Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2017 sofinancirajo naslednja področja športa: ŠPORTNI PROGRAMI: 1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM prostočasno): 1.1.1.  Promocijski športni programi (MS, ZS, KRP, NSP), 1.1.2.  Šolska športna tekmovanja (osnovne in srednje šole ter ŠZ), 1.1.3.  Dodatne ure športne dejavnosti v osnovnih šolah, 1.1.4.  Celoletni športni programi (športna društva), 1.1.5.  Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih (izvajalci LPŠ zasebnega prava). 1.4.  Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠVOM usmerjeni):                1.4.2. Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 

 Celoletni programi otrok (pripravljalne skupine: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 
 Celoletni programi otrok (tekmovalne skupine: 12/13 in 14/15 let), 
 Celoletni programi mladine (tekmovalne skupine: 16/17 in 18/19 let), 
 Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda v ŠD.             1.5.  Kakovostni šport (krajše: KŠ):  1.5.1.  Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa, 
 Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda v ŠD.              1.6.  Vrhunski šport (krajše: VŠ):    1.6.1.  Programi vrhunskih športnikov mednarodnega, svetovnega in/ali olimpijskega razreda v ŠD.              1.7.  Šport invalidov (krajše: ŠI):                 1.7.2.  Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih društev (celoletni programi).              1.8.  Športna rekreacija (krajše: RE):                 1.8.2.  Celoletni ciljni športnorekreativni programi,                 1.8.3.  Pilotski športni programi,              1.9.  Šport starejših (krajše: ŠSta):                 1.9.1.  Skupinska gibalna vadba starejših. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 4.1. Delovanje športnih organizacij:.               4.1.1.  Delovanje športnih društev in njihovih zvez. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA: 5.2. Druge športne prireditve (občinskega, regijskega, državnega pomena in udeležba na MT). SUBVENCIJE UPORABNIKOM ŠPORTNIH OBJEKTOV: 

 3. Upravičeni izvajalci za prijavo na JR: Skladno s 3. členom Pravilnika lahko na JR kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ: 
 športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, 
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, 
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 javni in zasebni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. 
 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci LPŠ: Skladno s 4. členom Pravilnika morajo izvajalci, ki kandidirajo na JR, izpolnjevati naslednje pogoje: 

 so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj dve (2) leti oziroma eno (1) leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, 
 imajo za prijavljene dejavnosti: 

o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
o izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, 
o v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa. 

 so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in nimajo sedeža v občini, a izvajajo takšne športne programe za občane, za katere v občini ni zagotovljenih prostorskih, kadrovskih in/ali organizacijskih pogojev za njihovo izvedbo. Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.  
 5. Navedba meril za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR:  Na JR prispele vloge predlagateljev bodo ovrednotene v skladu z določbami Pravilnika. LPŠ v občini Škofja Loka za leto 2017 opredeljuje tudi naslednja posebna določila: 

 razvrščanje športnih panog opravi Komisija na način, kot je določeno s Pravilnikom. Izvajalcem v prvi (1.) kakovostni skupini se prizna skupni korekcijski faktor: 3,000, v drugi (2.) skupini: 2,000, v tretji (3.) skupini pa: 1,000. S skupnim korekcijskim faktorjem se pomnožijo seštevki točk v vseh priznanih programih ŠVOM usmerjeni ter v KŠ in VŠ,  
 določba Pravilnika o minimalnem številu prijavljenih tekmovalnih skupin (pogoj, da se vrednotijo samo programi izvajalcev, ki tekmujejo v vsaj treh različnih starostnih kategorijah) se v letu 2017 ne upošteva! 
 izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo ustrezno usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,000.  
 v razpisanih športnih programih (3. člen; tč. 1.) se vsakemu izvajalcu PRAVILOMA prizna:  (pri društvih z večjim številom sekcij in pri klubih s tekmovalnimi ekipami v ženski in moški konkurenci se omejitve upoštevajo glede na sekcijo oziroma spol). 

o ŠVOM prostočasno: največ trije (3) programi v starostnih skupinah: do 6, do 15 in do 19 let (Pravilnik preglednica: 1-1-4), 
o ŠVOM usmerjeni: največ trije (3) programi v starostnih skupinah: 6/7, 8/9 in 10/11 let (Pravilnik preglednica: 1-4-2-1), 
o ŠVOM usmerjeni: največ dva (2) programa v starostnih skupinah: 12/13 in 14/15 (Pravilnik preglednica: 1-4-2-2), 
o ŠVOM usmerjeni: en (1) program v starostnih skupinah: 16/17 in 18/19 let (Pravilnik preglednica: 1-4-2-3). 
o KŠ uporaba športnih objektov: en (1) program (Pravilnik, merila preglednica: 1-5-1), 
o RE celoletni ciljni programi: največ pet (5) programov (Pravilnik, merila preglednica: 1-8-1), 
o ŠSta skupinska gibalna vadba: največ pet (5) programov (Pravilnik, merila preglednica: 1-8-1), 
o Za športne programe, ki niso eksplicitno navedeni, pri prijavi števila programov NI OMEJITEV. 

 pri športnih prireditvah (3. člen; tč. 5) se vsakemu izvajalcu prizna NAJVEČ:  
o pet (5) športnih in/ali rekreacijskih prireditev (Pravilnik, merila preglednica: 5-2). 
o pet (5) različnih udeležencev mednarodnih tekmovanj (isti tekmovalec se ne upošteva dvakrat). 

 vsem izbranim izvajalcem LPŠ se v skladu s Pravilnikom (11. člen, 1. alinea) dokončna višina dodeljenih sredstev določi na svetu Zavoda. Upošteva se pravilo »plus – minus 15 %«! (Merila, pogoji in kriteriji: poglavje: vsebina dokumenta, 3. odstavek). 
 pri vrednotenju promocijskih športnih programov in šolskih športnih tekmovanj se upoštevajo: 
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o korekcijski faktor MS, ZS, KRP: 0,200; 
o korekcijski faktor NSP: 2,000; 
o korekcijski faktor ŠŠT: 1,500. 

 za dodelitev sredstev iz naslova subvencije uporabnikom športnih dvoran Poden in Trata se upoštevajo naslednji kriteriji: 
o upoštevajo se izdani obračuni za najem ŠD Poden in ŠD Trata v letu 2016 (samo izvajalci LPŠ 2016), 
o korekcijski faktor uporabe objekta: 

 netekmovalni športni programi (ŠVOM prostočasno, ŠI, RE, ŠSta): korekcijski faktor: 1,000; 
 tekmovalni športni programi (ŠVOM usmerjeni, KŠ); vsi prostori: korekcijski faktor: 2,000; 
 tekmovalni športni programi (ŠVOM usmerjeni, KŠ); velika dvorana: korekcijski faktor: 3,000. 

 6. Višina razpisanih sredstev za JR: Sredstva za sofinanciranje športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu in drugih športnih prireditev so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2017 (p. p.: 4018019) v skupni višini 313.000,00 €! 
 Sredstva za sofinanciranje subvencij uporabnikom športnih dvoran so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2017 (p. p. 4018021) v skupni višini 20.000,00 €! 

  7. Rok za porabo sredstev:  Dodeljena proračunska sredstva morajo biti v celoti porabljena najkasneje do 31.12.2017. 
 8. Rok za prijavo na JR in način oddaje vlog: Rok za prijavo na JR je do vključno: 07.03.2017. 

 Vlogo za sofinanciranje posameznih področij športa za leto 2017 morajo predlagatelji izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.  Izpolnjene prijavne obrazce (v excel formatu) vsak predlagatelj posreduje na e-naslov: bazen@zsport-skloka.si  Podpisano vlogo (zavihka: »splošno« in »izjava«) je potrebno pravilno označeno in v zaprti ovojnici posredovati v naslednjem zaporedju: 
 polni naslov predlagatelja 
 pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2017 - NE ODPIRAJ!« 
 polni naslov prejemnika (Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1 c, 4220 ŠKOFJA LOKA). Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana zadnji dan roka do 12. ure. 

 9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR: Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene predlagatelju. 
 Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR v roku treh (3) dni po preteku razpisnega roka in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog oz. vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih (8) dni po prejemu sklepa dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena! 
 Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisano področje. 
 Predlagatelji bodo s sklepom direktorice občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci LPŠ bo po pooblastilu župana pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2017 podpisal direktor Zavoda za šport Škofja Loka. 
 10. Kontaktne osebe za dodatne informacije o JR:   Informacije in navodila za sodelovanje na JR dobijo predlagatelji na Zavodu za šport Škofja Loka.  Kontaktna oseba: Igor DRAKSLER, Olaf GRBEC. 
 11. Informacije o razpisni dokumentaciji:  Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.zsport-skloka.si.  
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Številka:  430-1/2017 Datum:   14.02.2017   Občina Škofja Loka: mag. Miha JEŠE, župan                                                                                                                                                                              
   


