Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Zakona o izvrševanju proračuna RS 2011 in
2012 (Ur. list RS, št. 96/2010), Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2011 (Ur. list RS, št. 11/2011)
in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 98/08)
Občina Škofljica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica
za leto 2011
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo športna društva, klubi, vrtci,
osnovne šole, zavodi, gospodarske druţbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, ki imajo sedeţ v Občini Škofljica in
izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.
3. Vsi predlagatelji programov morajo:
a) vsebine programov predstaviti na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Škofljica, na predpisanih obrazcih in izpolnjenimi po priloţenih navodilih,
b) priložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisa,
c) imeti urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
d) občini v roku oddati poročilo s prilogami o realizaciji programov športa v letu 2010,
e) imeti zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih programov za
katere kandidirajo, dejavnost pa opravljati neprofitno,
f) v primeru kandidature za otroške in mladinske športne šole navesti, spletno stran, na
kateri so objavljeni doseţeni rezultati (končne lestvice, bilteni ipd.),
4. Iz proračunskih sredstev bodo sofinancirani sledeči programi:
Programi

a) gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok
- športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci:
b) interesna in športna vzgoja šoloobveznih otrok
- program “Naučimo se plavati”- 1. r. devetletke:
- programi športnih društev in drugih izvajalcev:
- občinska, medobčinska in področna šolska tekmovanja:
c) interesna športna vzgoja mladine od 15 do 20 let:
d) športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
- otroške športne šole:
- mladinske športne šole:
e) športna rekreacija:
f) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov:
g) delovanje društev in strokovnih služb
- delovanje društev:
- delovanje strokovnih sluţb:.
h) vzdrževanje objektov
- vzdrţevanje športnih objektov (stroški vzdrţevanja za društva):
i) promocijske športne prireditve
- promocijske prireditve:

Finančna
sredstva za
posamezne
programe

500 €
1.695 €
4.000 €
3.300 €
1.200 €
5.500 €
6.000 €
6.700 €
500 €
7.700 €
2.000 €
1.100 €
4.100 €

5. Razpis je objavljen tudi na oglasnih panojih in spletni strani Občine Škofljica:
http://www.skofljica.si. Društvom, ki razpolagajo z e – pošto bomo, poslali razpisno
dokumentacijo na njihov e – naslov.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.
041 726 898 (v času od 16.00 do 18.00 ure)

6. Prijave morajo biti poslane do petka, 13. maja 2011 v zaprti kuverti s pripisom: »NE
ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2011«, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica. Prijave, ki bodo prispele po tem datumu, komisija ne bo upoštevala.
7. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 19. maja 2011 ob 10._uri v sejni sobi občine
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Obravnavali bomo vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje navedene v 3. točki tega razpisa in bodo prispele do roka.
8. Programe ponudnikov bomo obravnavali in bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica in Meril za vrednotenje in izbor
programov športa.
9. Sredstva za realizacijo izbranih programov morajo biti porabljena letu 2011, ravno tako
morajo biti izbrani programi izvedeni v navedenem letu.
10. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 60 dneh od dneva
odpiranja ponudb
11. Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in izbranimi izvajalci športnega programa, se
bodo uredila s pisno pogodbo.
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