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Na podlagi 9. in'ĺ0. člena Pravilnika o sofinanciranju programa športa v občini Vodice
(Uradno glasilo občine Vodice, št. 212015 in 7ĺ2015) in določil Letnega programa športa v
občiniVodice za leto 2018 (Uradno glasilo občine Vodice, št. 10/2016) sprejmem

SKLEP
o začetku postopka in besedilo javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega

programa športa v občiniVodice za leto 2018

1. Člen
S tem sklepom se začne postopek javnega razpisa za sofinanciranje izvĄanja letnega
programa športa v občini Vodice za leto 2018'

2. člen
Predmet javnega razpisa, višina razpisanih sredstev in cilji razpisa je sofinanciranje letnega
programa športa v občini Vodice za leto 2018 in sicer:

Višina razpisanih sredstev znaša 21.000 €'

3. člen
Besedilo javnega razpisa, kot sledi v nadaljevanju, se objavi v Uradnem glasilu občine
Vodice in na spletni strani občine Vodice'

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v občini Vodice (Uradno glasilo
občine Vodice, št' 212015in7ĺ2015), občina Vodice objavlja:

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vodice za
leto 2018

Naročnik javnega razpisa:
Obcina Vodice, Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Pravna podlaga za izvedbo iavnega razpisa:
odlok o proračunu občine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo občine Vodice, št.

1012016 in 6ĺ2017),
Pravilnik o sofinanciranju programa športa v občini Vodice (Uradno glasilo občine
Vodice, št. 2ĺ201 5 in 7 12015)
Letni program športa v občini Vodice zaleto 2018 (Uradno glasilo občine Vodice, Št.

10t2016)
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3.

4.

Predmet javnega razpisa :

Predmet javnega razpisa, je sofinanciranje letnega programa špońa v občini Vodĺce
za leto 2018 in sicer:

. obšolski netekmovalni špońni programi (tečaji...)za''
o predšolske (do 5let),
o šoloobvezne otroke (do 15 let),

o mladino (do 19let).
o pro$rämi celoletne netekmovalne športne vadbe za:

o oredšolske (do 5 let)'
o Šoloobvezne otroke (do 15 let)'
o mladino (do 19 let).

o pľo$ľáľĺi celoletne Športne vadbe (tekmovalno) za''
o CI/CE (starostna skupina do 11 let),
o MDI/MDE (starostna skupina do l3let),
o SDI/SDE (starostna skupina do 15let)
o MMI/MME (starostna skupina do 17 let),
o SMI/SME (starostna skupina do 'ĺ9 let).

o pľo$rämi celoletne špońne vadbe za odrasle (tekmovalne) skupine

. programi kategorĺziranih Športnikov mladinskega, dźavnega, perspektivnega,
mednarodnega iniali svetovnega razreda.

o plo$ľäľĺi celoletne športne vadbe za odrasle (netekmovalne) skupine.

. programi celoletne športne vadbe za starejŠe (netekmovalne) skupine.

o plo$läÍY'|i usposabljanja in/ali izpopolnjevanja strokovnih kadrov v špot1u.

. delovanje špor1nih društev na lokalnem nivoju

o izvedba Športnih prireditev lokalnega, občinskega, dźavnega pomena,
. udeleŽba športnikov/ic na mednarodnih Športnih tekmovanjih.

o obšolski netekmovalni programi, kĺ se izva1ajo v zavodih VlZ (vrtec, šola),

. vzdževalna dela in obnova.

osnovni pogoii, kriterlji in meľila, kijih morajo izpolnjevati izvajalc!:
Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko v skladu s Pravilnikom o

sofinanciranju izvajalcev programa Športa kandidirajo:
. športna društva ĺn klubi ter druga društva registrirana po Zakonu o druŠtvih, ki

izv ajĄo športne dej avnosti,
. zveze športnih društev, kijih na obmoÖju občine ustanovijo športna društva za

posamezne panoge,
o javni zavodi povezani s športom in s področja vzgoje inizobrażevanja,
o $ospodarske druŽbe in samostojni podjetniki s področja športa, zasebni

športniki in športni delavci in druge športne organizacije,
o ustanove registrĺrane za opravljanje dejavnosti v Športu' ki so sploŠno koristne

in neprofitne,
. organizacije invalidov, ki izva1ajo športne programe za invalide'
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5.

b.

Športna društva ĺn njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
špońnih programoV.

lzvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpoĺnjevati nasĺednje pogoje:
o imajo sedeŽ v občini Vodice,
. se pravočasno prijavijo na javni razpis,
. so najmanj eno leto registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
. imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje

za uresničevanje programoV
športa,

- in:j1 Z?gtto'rljeno .ed.o ,raClbo naimani 15 tadnnv v lntrr,

. imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini, registriranih tekmovalcih,
udeleŽencih vadbe,

. izvająo športno dejavnost preteŽno za občane občine Vodice,

. izpolnjujejo druge zahteve v skladu z merili za sofinanciranje programov
športa.

Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje športnlh programov

Kriteriji za sofinanciranje športnih programoV so:
. obseg programa: priznano Število ur,
o velikost vadbene skupine,
. uporaba špońnega objekta,
. usposobljenoststrokovnegakadra,
o materialni stroški za izvedbo programa in
. drugi kriteriji v skladu z nacionalnim programom športa.

Merila za vrednotenje športnih programoV so

. število udeleŽencev vadbe

. obseg športnih programov po posameznĺh vsebinah,

. število priznanih skupin na izvajalca,

. obseg posameznih športnih programov,
o število priznanih skupin na izvajalca,
. obseg posameznih špońnih programoV,
o vrednotenje športnih objektov
o korekcije vrednotenja strokovnega kadra,
o vrednotenja programov vrhunskega športa,
. razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje,
. uporaba občinskih prostorov za potrebe Športne vadbe

okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
Višina razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa znaša 21.000 €.

Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva za namen izvajanja Športnih programov, morajo biti v celoti
porabljena najkasneje do vključno 31.12'2018'

Rok do katerega morajo biti predloŽene vloge za dodeIitev sredstev in način
dostave vlog:
Rok za oddajo vlog pricne teci '15.12'2017 in se zaključi 15.1.2018.
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Vlogo za sofinanciranje programov za podroöje špońnih dejavnosti za leto 2018 mora

preálagatelj izpolniti ńa prijávnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in vlogi

priloŽiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.

Vlogo je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddatĺ na naslov: obcina Vodice,

ropitai.;ev trg 1, 1217 Vodice. Vloga mora biti pravilno označena (qlei prilooo v

razpisni dokumentaciii) in sicer:
' polni naslov pošiljatelja 

-. pripls DJAVNI RAżPts - ŠpoRľl.ll PRoGRAM! 20í8 - NE oDP!RAJ(
. poini nastov prejemnika (oBČlNA VoDtcE, Kopitarjev tľg 1, 1217

voDtcEl.
Šte;e se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
odđajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v sprejemni pisarni

občińe Vodice zadnji dan roka do zaključka poslovnega časa'

8. Odpiranje ln obravnava prispelih vlog:
Odpiranje prispelih vlog bo komisija opravila dne 17'1'2018'

9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščen! o izidu javnega razpisa:
Vlagatelji bodo o izidur razpisa obveščeni s sklepom naročnĺka razpisa v roku 30 dni

od zaključka razpisnega roka..

ío. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije in

dvigneio razpisno dokumentaciio:
lnfo-rmácije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na občiniVodice.
Kontaktna oseba: Rado Čuk - višji svetovalec, v delovnem času na tel. 011833-26-24

aĺi na elektronski naslov: ice.si.

lnformacije o razpisni dokumentaciii:
Razpisna áokumentacija je na voljo na spletni strani občine Vodice: www.vodice.si.

Kandidati lahko razpiśnó dokumentacijo dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine
Vodice, v poslovnem öasu oziroma pri zgoraj navedeni kontaktni osebi.

Številka: 67 101 -02l2o17 -002
Datum: 29.11.2017
Żupan občine Vodice
Aco Franc Šuštar

Sklep zaćne veljati z dnem njegove izdaje'
4. člen
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