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 nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in določb Letnega
programa športa v občini Škofja Loka za leto 2018 (sprejet: 25. 1. 2018; v nadaljevanju LPŠ) Občina Škofja
Loka objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018
za sredstva obvezne rezerve
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 2018 sofinancirajo naslednja področja
športa:
Obvezna rezerva, ki je namenjena kritju nepredvidenih stroškov društev in klubov, ki jih niso mogli
prikazati v vlogi za redni javni razpis za sredstva LPŠ za leto 2018.
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,
• 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:
Prijavitelj je uspešno kandidiral na redni javni razpis za sredstva LPŠ za leto 2018.
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 naslednjimi merili:
Finančna pomoč društvu / klubu, katerega ekipa se je med letom uvrstila
v višji rang tekmovanja in so se zaradi tega društvu ali klubu stroški
tekmovanja povečali za več kot 15%: (kotizacije, prijavnine, sodniški
stroški, prevozi)
Finančna pomoč perspektivnim mladim športnikom iz družin, ki prejemajo
denarno socialno pomoč, ki jim omogoča uspešno športno aktivnost:

100 točk / ekipa

50 točk / vsak športnik upravičenec

Izredno dodatno izpopolnjevanje domačega strokovnega kadra:
Organizacija tekmovanj, ki so pomembna za občino, sredstva za izvedbo
pa niso pridobljena iz drugih občinskih javnih virov:
Materialna pomoč (najem športnega objekta, strokovnega kadra) društvu
/ klubu za izboljšanje pogojev v programih športne vzgoje otrok in mladine
ter športa starejših:

30 točk / vsak udeleženec
80 točk / vsaka državna ali mednarodna prireditev
40 točk / vsaka lokalna športna prireditev
70 točk / vsak izpeljan dodaten program ali večji obseg
obstoječega programa (povečan za 30 %); programi po
merilih/točke: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.5., 1.4. in 1.9.1.

Končni predlog razdelitve sredstev komisija določi glede na razpoložljiva sredstva.
6. Višina razpisanih sredstev za JR:
Sredstva za Obvezno rezervo so v skladu s Pravilnikom zagotovljena v okviru proračunske postavke
4018019 skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2018 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 4/2018, 31/2018) v skupni višini 8.000,00 €.
7. Rok za porabo sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti v celoti porabljena najkasneje do 31.12.2018.
8. Rok za prijavo na JR in način oddaje vlog:
Rok za prijavo na JR je do vključno: 19. 10. 2018.
Vlogo za sredstva Obvezne rezerve v skladu s Pravilnikom za leto 2018 morajo predlagatelji izpolniti na
prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Podpisano vlogo (zavihka: »splošno« in »REZERVA«) je potrebno pravilno označiti:
• polni naslov predlagatelja
• pripis »JAVNI RAZPIS – OBVEZNA REZERVA - NE ODPIRAJ!«
• polni naslov prejemnika
in jo v zaprti ovojnici posredovati na 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 prijavo na pošti s
priporočeno pošiljko ali osebno oddana na sedežu prejemnika 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 neodprte 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 2018 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
11. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.zsport-skloka.si.
Številka: 430-0001/2018
Datum: 1. 10. 2018

Občina Škofja Loka:
mag. Miha JEŠE
župan

