OBČINA PREDDVOR

Dvorski trg 10, 4205 Preddvor

tel. 04/ 275 10 00, fax. 04/ 275 10 20,
elektronska pošta: obcina@preddvor.si

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 17/19),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021, Uradni list RS št:,
75/19) in 10. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/06 s spremembami) Občina Preddvor objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov
v Občini Preddvor v letu 2020
1.

Naziv in sedež naročnika je Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.

2.

Predmet javnega razpisa so programi s področja športa, ki bodo v letu 2020 sofinancirani iz
proračuna Občine Preddvor.

3.

V skladu z Letnim programom športa v Občini Preddvor za leto 2020, bodo v letu 2020 iz proračuna
Občine Preddvor sofinancirani programi in projekti, ki sodijo v okvir izvajanja športnih programov in
imajo naslednje vsebine:
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
- Naučimo se plavati
- Ostale športne dejavnosti predšolskih otrok
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
- Zlati sonček
- Krpan
- Ostale športne dejavnosti
- Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
o individualne športne panoge
o kolektivne športne panoge
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
- interesna športna vzgoja mladine – interesna športna vzgoja mladih
- športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
o individualne športne panoge
o kolektivne športne panoge
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
- individualne športne panoge
- kolektivne športne panoge
5. VRHUNSKI ŠPORT
- individualne športne panoge
6. ŠPORTNA REKREACIJA
7. POHODNIŠTVO IN PLANINSTVO
8. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti realizirani v letu 2020, dodeljena sredstva
pa porabljena v proračunskem letu 2020. V kolikor predlagatelji predlagajo za sofinanciranje večletne
programe, morajo natančno opredeliti del programa, ki bo realiziran v letošnjem letu.

4.

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci in nosilci športnih programov in dejavnosti (športna
društva in klubi, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva na območju Občine Preddvor, zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v Občini Preddvor in tam tudi delujejo;
 imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti;

imajo organizirano redno dejavnost in vadbo najmanj eno leto (registracija vsaj v preteklem
letu);
 imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programov in plačano
članarino, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih;
 izjemoma lahko program prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Preddvor, v
primeru da program izvajajo občani Občine Preddvor. Do sredstev proračuna so upravičeni v
skladu z merili pod pogojem, da so kategorizirani po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije
in da na območju Občine Preddvor nimajo možnosti izvajati svoje dejavnosti.
Programi kolektivnih športov, katerih izvajalci imajo sedež izven Občine Preddvor, se ne
financirajo po tem pravilniku.


Predmet tega javnega razpisa niso vzdrževanje in investicije v prostor za športno dejavnost.
5.

Rok za prijavo na razpis je 01. 04. 2020. Prijava mora ustrezati zahtevam, ki so navedene v tem
razpisu in v razpisni dokumentaciji, izpolnjena mora biti na ustreznem obrazcu, vsebovati mora vse
zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah z oznako »ne odpiraj – razpis šport 2020«
osebno ali po pošti na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naslov predlagatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bodo opremljene in pripravljene skladno z zahtevami tega
razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo evidentirano
odstopanje.

6.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v času uradnih ur oziroma je dostopna na spletni strani
Občine Preddvor www.preddvor.si.

7.

Občina Preddvor bo glede sofinanciranja izbrala predloge športnih programov, ki bodo zadostili
pogojem, navedenim v tem razpisu in razpisni dokumentaciji, po postopku in v skladu z merili, kot jih
določa Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor.

8.

Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 60 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis. Z
izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2020.

9.

Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Katji Pernuš, telefon 04/275 10 00.

Občina Preddvor
župan
Rok Roblek

