RAZPISNA DOKUMENTACIJA
JAVNEGA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA V
JAVNEM INTERESU V OBČINI IZOLA ZA LETO 2018

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1) Besedilo javnega razpis za sofinanciranje programov na področju športa v javnem
interesu v občini Izola za leto 2018;
2) obrazci za sofinanciranje športnih programov (od št. 2 do št. 18);
3) program dela in finančni načrt izvajalca športnega programa (obrazec št. 3);
4) zaključno poročilo (obrazec št. 4);
5) vzorec pogodbe (obrazec št. 5);
6) Pravilnik o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola;
7) Priloga k Pravilniku o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola.

Besedilo javnega razpisa

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Sončno nabrežje 8
6310 IZOLA
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 24. a člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola,
št. 9/17-UPB) in sklepa Župana Občine Izola, št. 410-225/2017-1 z dne 15.11.2017, Občina
Izola objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA
V JAVNEM INTERESU V OBČINI IZOLA ZA LETO 2018
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola.
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov, in sicer:
- športna vzgoja otrok in mladine, za programe: športna vzgoja predšolskih otrok;
- športna vzgoja šoloobveznih otrok, športna vzgoja mladine;
- športna rekreacija;
- kakovostni šport;
- vrhunski šport;
- izobraževanje;
- prireditve.
II. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa, in sicer:
imajo sedež v občini Izola in so vpisani v register pri Upravni enoti Izola in da predložijo
ustrezno dokazilo,
- da svojo dejavnost opravljajo na območju občine Izola;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za uresničitev
načrtovanih športnih aktivnosti;
- da imajo strokovni kader, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o športu;
- da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
- da podpišejo pogodbo o sofinanciranju;
- da sodeluje pri uresničevanju zdravstvene preventive v skladu s Programom razvoja
športa.
Izvajalci športnih programov so:
- športna društva;
- športna zveza občine Izola;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne
in neprofitne.
III.
MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
Strokovna komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu prispetja in v skladu z merili,
določenimi v Pravilniku o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Uradne
objave Občine Izola, št. 6/02, 3/04 in 24/04). Sredstva bodo prejeli vsi, ki izpolnjujejo pogoje
na podlagi zgoraj omenjenega Pravilnika, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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Novoustanovljena društva ali klubi v novih športnih panogah, v katerih še niso organizirana
društva ali klubi, pridobijo pravico do sofinanciranja športnih programov iz sredstev
občinskega proračuna šele po pridobitvi odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa in se sofinancirajo:
prvo leto delovanja
drugo leto delovanja
tretje leto delovanja
četrto leto delovanja
peto leto delovanja

20 %
40 %
60 %
100 %

po sklepu programskega sveta
po kriterijih pripadajočih sredstev
po kriterijih pripadajočih sredstev
po kriterijih pripadajočih sredstev
po kriterijih pripadajočih sredstev

Novoustanovljenim društvom ali klubom v športni panogi, kjer so že organizirana društva ali
klubi, se prvih pet let njihova dejavnost ne financira iz sredstev programa športa v občini
Izola.
Način dodeljevanja sredstev: vrednost točke se izračuna tako, da se vrednost razpisanih
sredstev za leto 2018 za posamezne kategorije deli s skupnim številom doseženih točk vseh
društev, ki izpolnjujejo pogoje.
IV.
VREDNOST SREDSTEV
Okvirna vrednost razpisanih sredstev, namenjenih realizaciji športnih programov v občini
Izola za leto 2018, znaša 382.900,00 EUR.
V. VREDNOST TOČKE
Vrednost točke bo izračunana po seštevku vseh točk za posamezne kategorije izbranih
izvajalcev, glede na predvidena sredstva za posamezno kategorijo.
VI.
ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018.
VII.
ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG, VSEBINA VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa in se zaključi z 28.12.2017.
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati oddati:
- po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 28.12.2017 na naslov Center za
kulturo, šport in prireditve Izola, Kraška 1, 6310 Izola ali
- osebno v tajništvu Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Ul. Oktobrske revolucije
1, 6310 Izola, najkasneje do 28.12.2017 do 15.00 ure.
Vsak prijavljen program mora biti poslan ali predložen v zaprti ovojnici z oznako:
1. v zgornjem levem kotu naziv in naslov pošiljatelja;
2. naziv in naslov prejemnika;
3. v spodnjem levem kotu pripis "NE ODPIRAJ – VLOGA: JAVNI RAZPIS NA
PODROČJU ŠPORTA ZA LETO 2018".
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po končanem postopku
odpiranja vlog neodprte vrnjene prijavitelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!
VIII.
VSEBINA VLOGE
Pisna vloga z navedbo programa oziroma programov prijave in razpisno dokumentacijo:
- podatki o izvajalcu športnega programa (obrazec št. 1);
- obrazci za sofinanciranje športnih programov (od št. 2 do št. 18);
- program dela in finančni načrt izvajalca športnega programa (obrazec št. 3);
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-

zaključno poročilo (obrazec št. 4);
vzorec pogodbe (obrazec št. 5);
priložiti:
dokazilo o usposobljenosti kandidata (fotokopijo statuta društva, odločbe o registraciji
od pristojnega upravnega organa in obvestila Statističnega urada RS o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – samo društva, ki tega še niso oddala).

IX.
DATUM ODPIRANJA VLOG IN POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija odprle vse vloge, ki bodo prispele do
konca razpisnega roka.
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na zahtevana
dokazila.
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena na
razpisnem obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
Strokovna komisija bo odprla pravočasno poslane vloge in ugotovila, ali vloge izpolnjujejo
razpisne pogoje. Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za
dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo dodatni sedem dnevni rok. V kolikor vlagatelj v
določenem roku ne dopolni vloge, se vloga zavrže kot nepopolna. Vloge bodo obravnavane
po vrstnem redu prispetja. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi Pravilnika o
merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
6/02, 3/04 in 24/04).
X.
IZID RAZPISA
Vlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
popolnosti prejetih vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, s katerimi bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev.
XI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Izola http://www.izola.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v
času uradnih ur v prostorih javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola - OE
Center za šport Izola, Ul. Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, številka
05/640-35-41, oziroma e-pošti: robi.janev@center-izola.si.

Številka: 410-225/2017-3
Datum: 27.11.2017

Župan
mag. Igor K O L E N C

